
مـــزايا: 
 جايگزين کود شيميايي فسفاته  به ميزان حداقل 50 درصد
 افزايش محصول به طور ميانگين به ميـــــزان 14 درصد

 روش مصـــــرف آسان
 افزايش گل دهــــــــي 
 افزايش ماندگاری گـــل 

 افزايش تعداد و کيفيت پياز گل ده در هر سال
 افزايــش قطــر کالله و عيـــار زعفــــران 
 افزايش مقاومت پياز )بنه( در مقابل بيماري ها

 هزينه كمتر نسبت به كود شيميايي فسفــاته 
 کمک به تجزيه و جذب مواد ريزمغذي  مورد نياز گياه )آهن و روي و ...(

کود زيستي فسفاته بارور-2
زعفــران بـراي 

 پس از مصرف کود زيستي فسفاته بارور- 2 گل دهي و مقاومت به سرما بيشتر شده است.   )زعفران کاري از نيشابور- 1383(

 کود زيستي فسفاته بارور- 2 وزن سرگل خشک را افزايش داد، هر پياز بيش از ساير قسمت هاي مزرعه گل داد، پيازها سفيد تر و درشت تر شد و 
وزن آنها نيز افزايش يافت، طول ساقه افزايش چشمگيري پيدا کرد، افزايش وزن تر و وزن خشک زعفران را نيز 

شاهـــــــد بوديم.      )زعفران کاري از قائن - 1388(

 با اســــتفاده از کود زيستي فسفاته بارور- 2 سرعت خروج گل و دوام گل بيشتــــر شد و عيـــار 
افزايش پيـــدا کرد.      )زعفران کاري از مه والت - 1388( 

 قبل از استفاده بارور- 2 هر يک کيلو زعفران خشک از 80 کيلو گل تر بدست مي آمد. ولي با مصرف 
کود زيستي فسفاته بارور- 2 به جاي کود شيميايي فسفاته، هر يک کيلو زعفران خشک از 54 کيلو گل تر 

بدســــــــت آمد.      )زعفران کاري از کاشمر - 1388( 

کود زيستي فسفاته بارور- 2 يک فناوري کاماًل ايراني و نتيجه تالش 25 نفر از پژوهشگران کشور در جهاد دانشگاهي واحد تهران است. باکتري هاي مفيد موجود در اين کود 
ترکيبات معدني و آلي فسفاته موجود در خاک را تجزيه کرده و يون فسفات قابل جذب را در اختيار گياه قرار مي دهند. 

کود زيستي فسفاته بارور - 2
محصول شرکت زيست فناور سبز

تحت ليسانس جهاد دانشگاهي واحد تهران 

زعفــران گيــاه  در  نقش فســفر 
فسفر در تشکيل گل نقش اساسي داشته و باعث استحکام بافت ها و افزايش مقاومت و ماندگاري گل مي شود. با توجه به نقش فسفر در فرآيندهاي زايشي و ذخيره انرژي 
در گياه، عنصري ضروري براي توليد زعفران مي باشد. با توجه به اينکه امکان همزيستي با باکتري هاي مفيد در زعفران وجود دارد، توصيه مي شود به جاي مصرف کود 

شيميايي فسفاته، از باکتري هاي حل کننده فسفات موجود در کود زيستي فسفاته بارور- 2 براي تامين فسفر استفاده گردد. 

نظرات زعفران کاران:

جايگزين كود شيميايي فسفاته



روش هاي مصرف کود زيستي فسفاته بارور - 2

روش 1- استفاده هنگام كاشت پياز )بنه(: 

براي کشت يک هکتار يک بسته کود زيستي فسفاته بارور- 2 را در 2 ليتر آب حل كرده و در صورت استفاده از نوع پودري آن را به وسيله يک پارچه نازک صاف کنيد. 
اين محلول را با آب مورد نياز براي مرطوب کردن پيازهاي يک هکتار رقيق نماييد. سپس پيازها )بنه ها( را در سايه روي نايلوني پهن کرده و محلول بدست آمده 
را به وسيله سمپاش روي آن بپاشيد، تا حدي که همه پيازها مرطوب شوند. سپس کشت را انجام دهيد. براي مزارع کوچکتر از يک هکتار نسبت ها را رعايت کنيد.

روش 2 - استفاده در آبياري )سرک(:

محتواي يک بسته کود زيستي فسفاته بارور- 2 )قابل استفاده در يک هکتار( را در يک بشكه آب حل کرده 
و آن را در مسير آبياري قرار دهيد. هنگامي كه آب به وسط زمين رسيد، شير بشكه را کمي باز نماييد تا  
يا رديف ها رسيده و در خاک  به همه قسمت هاي كرت  وارد آب شده و  به تدريج  بارور- 2  محلول حاوي 

کند.  نفوذ 

زمان هاي مصرف:

کود زيستي فسفاته بارور- 2 را در زمان کاشت پياز زعفران به روش 1 مصرف کرده و در سال اول و سال هاي 
پس از کاشت پياز در هر آبياري )خاک آب، گل آب، زاچ آب و زرداب( به روش 2 يا سرک استفاده نماييد.

كود زيستي فسفاته بارور-2، به طور متوسط 14 درصد ميانگين برداشت محصول گل زعفران را افزايش داد )جدول زير(:
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شهرستان
عملكرد در مزرعه 

تيمار بارور2 
)گرم در هکتار(

عملكرد در مزرعه
 شــاهد 

)گرم در هکتار(

ميزان افزايش 
محصول  )گرم(

افزايش محصول 
)درصد(

4000340060018نيشابور1

362035001203نيشابور2

70005600140025تربت حيدريه - زاوه3

5500500050010فردوس4

5030437565514ميانگين کل

فروشگاه هاي معتبر  و  فناور سبز  زيست  نمايندگي هاي شرکت  به   ،2- بارور  زيستي فسفاته  کود  تهيه  براي 
در شهرستان خود مراجعه فرماييد.  كود و سم 

آدرس دفتر مرکزي: تهران ميدان فاطمي، خيابان بيستون، خيابان بوعلي سينا غربي، 
021 پـالک47، طبقه چهـارم، واحـد 10                 تلفن تمـاس: 88972547 - 

info@greenbiotech-co.com :پست الکترونيکي   www.GreenBiotech-Co.com :آدرس اينترنتي

1- در هنگام مصرف کود زيستي فسفاته بارور- 2، توجه داشته باشيد که در صورت استفاده از کود شيميايي فسفاته، مصرف آن به نصف توصيه آزمايشگاه 
کاهش يابد. 

2- بسته هاي كود در دماي كمتر از 35 درجه نگهداري شود.
3- کود زيستي فسفاته بارور- 2، دور از تابش مستقيم آفتاب نگهداري شود.

4- كود زيستي فسفاته بارور- 2، در شرايط استريل بسته بنــدي شده است، بنابراين سعي كنيد تمام محتوي هر بسته را ظرف يک روز مصرف كنيد.

باشند. مي  به سؤاالت شما  پاسخگويي  آماده  مرکزي  دفتر  در  کارشناسان شرکت 

توجــــه:


