
کود زیستى فالویت حاوى باکترى هاى محرك رشد گیاه از جنس میکروباکتریوم (Microbacterium Sp) مى باشد. استفاده از 
این کود به دلیل تولید هورمون هاى رشد طبیعى سبب افزایش عملکرد  گندم و جو در شرایط کشت آبى و دیم مى شود. آزمایش

 هاى متعدد در 25 استان کشور حاکى از میانگین افزایش 15درصدى عملکرد گندم مى باشد.

کود زیستى فالویت را به دو صورت:
* بذرمال: در ابتداى کشت و به ازاى هر 100 کیلوگرم بذر یک بطرى یک لیترى کود زیستى فالویت مصرف شود. 

* کود آبیارى: از ابتداى کشت، دو نوبت به فاصله 40 تا 50 روز استفاده کنید و در هر نوبت یک تا دو بطرى مایع براى یک هکتار 
زراعت مصرف شود.

Fla wheat
Microbacterium sp. 

فالویت 
 مایه تلقیح ویژه گندم و جو

* افزایش کمى و سرعت جوانه زنى بذر گندم 
* افزایش رشد و عملکرد گندم  

* کاهش مصرف کودهاى شیمیایى  
* افزایش تحمل به تنش هاى شورى  و خشکى

* دوستدار محیط زیست و مناسب براى کشت ارگانیک

نحوه مرصف

مزایا

معرفی

یک  لیتر

 حاوى باکترى هاى محرك رشد از جنس Microbacterium Sp  با شمارش (CFU/gr) 107 تا 108



* این کود زیستى را بهتر است به همراه پک کامل کودهاى NPK زیستى بارور مصرف نمایید.
* بطرى حاوى کود زیستى را قبل از مصرف به خوبى تکان دهید. 

* پس از باز کردن بسته کود، محتویات آن و محلول کودى تهیه شده را حداکثر تا 24 ساعت مصرف نمایید.
* براى کشت ارگانیک مى توانید از این کود استفاده نمایید.

* بسته کود را در انبار خشک و خنک و دور از تابش مستقیم آفتاب مى توانید تا 6 ماه پس از تاریخ تولید نگهدارى نمایید.

بذرها را در سایه بر روى نایلون و یا سطح تمیز بریزید و بــه ازاى هــر 100 کیلوگــرم بــذر گنــدم یــا جــو،  یــک بطــرى از کــود زیســتى را  پس 
از تکان دادن بــه تدریــج  بــر روى بذرهــا پاشــیده و خــوب مخلــوط کنیــد تــا تمامــى آن هــا به طــور یکنواخــت بــه کــود آغشــته شــوند. در 
برســانید.  حجــم  بــه  آب  بــا  مصــرف  از  قبــل  را  کــودى  محلــول  مى توانیــد  مصرفــى،  بــذر  حجــم  بــودن  زیــاد  صــورت 
مرطــوب شــدن بــذور کفایــت مــى کنــد لــذا از خیــس و چســنده شــدن بــذور اجتنــاب شــود. در کوتاه تریــن زمــان پــس از هــوا خشــک شــدن 

بذور در سایه، اقدام به کشت نمایید.

*  آبیارى غرقابى: به ازاى هر هکتار یک تا دو بطرى حاوى کود زیستى فالویت را در 100 لیتر آب داخل بشکه کود ریخته 
و خوب به هم بزنید. وقتى آب به یک سوم مزرعه رسید، شیر بشکه را بازکنید تا به طور یکنواخت در مزرعه توزیع گردد. این کار 

را یک نوبت دیگر 40 تا 45 روز بعد تکرار نمایید. 
*  آبیارى قطره اى: به ازاى هر هکتار یک تا دو بطرى حاوى کود زیستى فالویت را به تانک کود اضافه کرده و تزریق کود در 
سیستم را، 1 تا 2 ساعت پس از شروع زمان آبیارى آغاز کنید و حداکثر تا یک 1 ساعت قبل از پایان زمان آبیارى، کود هى را به 

اتمام برسانید. این کار را یک نوبت دیگر 40 تا 45 روز بعد تکرار نمایید. 
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