
کودهاي زيستي 

بـــارور-2 
کــود زيستـي فسفاتـه

کود زيستي فسفاته بارور-2 يک فناوري نوين است که جايگزين سالم 
در  موجود  مفيد  باکتري هاي  است.  فسفاته  شيميايي  كودهاي  موثر  و 
اين کود ترکيبات نامحلول فسفاتة موجود در خاک را تجزيه کرده و به 
صورت فسفات قابل جذب در اختيار گياه قرار مي دهند. هر بسته از اين 
کود زيستي جايگزين حداقل  نصف کود شيميايي فسفاته براي هر هکتار 

مزرعه مي باشد.

ازتــوبارور-1
کــود زيستـي ازتـه

ازتـوبارور-1 حاوي باکتري هاي ازتوباکتر مي باشد. باكتري هاي موجود 
در اين کود زيستي هميار با گياه بوده و بدون تشکيل گرهک، در ناحيه 
ريزوسفري اطراف ريشه تجمع کرده و ازت هوا را به صورت آمونياک 
تثبيت مي کنند. اين کود به صورت پودري و در بسته هاي 100 گرمي 
ارائه مي شود و هر بسته آن قادر است جايگزين 50 درصد  )۷0 تا 100 

کيلوگرم( کود شيميايي ازته )اوره( در هر بار مصرف شود.

براي صيفـي جات

روش هــاي مصرف بــارور-2 و ازتوبــارور-1
روش هاي بــذرمال

روش 1: كودهاي زيستي فسفاته بارور-2 و ازتوبارور-1 را قبل از كشت، در آخرين 
آبي كه بذرها در آن خيسانده شده اند، ريخته و سپس بذر را كشت نماييد.

روش 2: بذرهاي جوانه زده شده را با محلول كودهاي زيستي فسفاته بارور-2 و 
ازتوبارور-1 مرطوب نمائيد و بالفاصله کشت کنيد.

روش 3: بذرهاي مورد نياز براي يک هکتار را در محل كاشت قرار دهيد. سپس 
محلول كود زيستي فسفاته بارور-2 و ازتوبارور-1 را روي آن ها بريزيد و خاك را 

روي آنها برگردانيد.

 جايگزين سالم کودهاي شيميايي ازته و فسفاته
 توليد محصوالت سالم و ارگانيک با هزينه کمتر

 فقط 100 گرم براي يک هکتار
 افزايش طراوت و سرسبزي بوته

 روش مصـرف آسـان
 هزينــه کمتـــر

 مزايــا:



تعداد گزارشمحصول
عملکرد در مزرعه بارور-2 

)کيلوگرم بر هکتار(
عملکرد در مزرعه شاهد

 )کيلوگرم بر هکتار(
ميزان افزايش محصول 

)کيلوگرم(
درصـد   افزايش 

محصول

655166/۷42363/512803/235پياز

12494۷2/343335613۷/2515/1خيار

1300002900010003/45خربزه

290080010012/5کدو آجيلي

160000500001000020کدو قلمي

6۷56538/945984/410554/522/4گوجه فرنگي

130000200001000050طالبي

14480036۷00810022کلم 

643۷/238156/211/9هندوانه بذري

355666/۷41833/313833/33۷/3هندوانه

21/9ميانگيــن100جمع

روش استفاده در نشاء، پياز و قلمه
يک بسته از کودهاي زيستي فسفاته بارور-2 و ازتوبارور-1 را در20 ليتر آب مخلوط کرده و ريشه نشاء، پياز و يا قلمه هاي مورد نياز براي يک هکتار را در محلول 

فوق به مدت چند ثانيه فرو برده، سپس کشت نماييد.

روش سرک )استفاده در زمان آبياري( 

براي آبياري کرتي يا غرقابي: محلول کودهاي زيستي فسفاته بارور-2 و ازتوبارور-1 تهيه شده را در يک بشكه 100 ليتري شيردار ريخته و در مسير آبياري قرار 
دهيد. هنگامي که آب به اواسط مزرعه رسيد، شير بشکه را کمي باز کنيد تا محلول به تدريج به همه قسمت هاي مزرعه برسد. 

براي آبياري تحت فشار: محلول کود زيستي فسفاته بارور-2 و ازتوبارور-1 را صاف کرده و در استخر آبياري، تانکر يا مخزن کود بريزيد. برای هر هکتار مزرعه 
يک بسته کود زيستي ازتوبارور-1 و يک بسته کود زيستي فسفاته بارور-2 را استفاده کنيد.

توجـــه

كودهاي زيستي بارور-2 و ازتوبارور-1 را به طور همزمان براي تامين فسفر و ازت صيفي جات استفاده نماييد و مصرف كود شيميايي فسفاته و ازته را به 
نصف كاهش دهيد. 

بسته هاي کود زيستي را پس از باز کردن ظرف يک روز مصرف کنيد.

نکتـــه

بهترين نتيجه زماني گرفته مي شود كه مصرف کودهاي زيستي فسفاته بارور-2 و ازتوبارور-1 در طول دوره رشد گياه دو بار تكرار شود:

 بار اول: هنگام کاشت به روش بذرمال.
 بار دوم: در مرحلة 4 تا 6 برگي گياه تا زمان تشکيل محصول به روش سرك. 

نتايج تاثير کود زيستي فسفاته بارور-2 بر عملکرد صيفي جات

info@greenbiotech-co.com                              www.greenbiotech-co.com

White Design: 0912-3541625

آدرس دفتر مرکزي: تهران ميدان فاطمي، خيابان بيستون، خيابان بوعلي سينا غربي، پالک47، طبقه چهارم، واحد 10
دفتر فروش و پشتيبانـــي: : 88972600 -021 )6 خط(     نمابـــر: 88972547 -021
دفتر فروش بين المللي )دوبي(: 0097142275936         نمابـــر: 0097142275937

واحد تحقيـق و توسعـة شركت زيست فناور سبز آماده شنيدن سواالت، انتقـادات و پيشنهـادات شماست
تلفـــن:  021-88972600 
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جهت تهية اين  محصوالت به نمايندگي هاي 
شركت زيست فناور سبز و فروشگاه هاي 
معتبـــر کود و ســم مراجعـه فرماييـد.


