
کود زيستي فسفاته بارور-2
براي

سيب زميني
کود زيستي فس�فاته بارور-2 يک فناوری 
کام��ًا ايران��ی و نتيج��ه ت��اش 25  نف��ر از 
در جهاد دانشگاهي واحد  پژوهشگران کشور
تهران اس��ت که باعث مصرف بهينه فسفات 
خاك می ش��ود. باکتری های مفيد موجود 
در اين کود ترکيبات معدنی و آلی فسفاته 
موج��ود در خ��اک را تجزيه کرده و يون 
فس��فات قابل ج��ذب را در اختيار گياه 

قرار می دهند.

مزايا:
 افزايش برداشت محصول )ميانگين 12/4 درصد( 

 جايگزين کود شيميايی فسفاته به ميزان حداقل 50 درصد
 يکنواخت شدن و افزايش سطح سبز مزرعه 

 يکنواخت شدن اندازه سيب زميني 
 افزايش سطح سبز مزرعه

 افزايش سطح برگ ها
 افزايش مقاومت به بيماری هاي خاكزاد 

 افزايش طول دورة گل دهي 
 هزينه كمتر نسبت به كود شيميايي فسفاته 

کود زيستي فسفاته بارور-2 
محصول شرکت زيست فناور سبز 

تحت ليسانس جهاد دانشگاهی واحد تهران

100 گرم برای هر هکتار

برای تهيه کود زيستی فسفاته بارور-2،  به نمايندگی های شرکت زيست 
فناور سبز و فروشگاه هاي معتبر كود و سم  در شهرستان خود مراجعه فرماييد.

نكته :  بهترين نتيجه وقتي حاصل مي ش��ود كه  كود زيس�تي فسفاته بارور-2، 
دو مرحله استفاده شود: يك بار در هنگام كشت به روش بذرمال و بار ديگر در زماني 

كه گياه در مرحله 4 تا 6  برگي قرار دارد به همراه آبياري.

روش 1 
يك دستگاه سم پاش دستي را به خوبي بشوييد. به منظور جلوگيري از گرفتگي 
نازل ها محلول غليظ كود زيس�تي فس�فاته ب�ارور-2  را  با پارچه اي صاف 
نموده و داخل سم پاش بريزيد. غده هاي مورد نياز را روي پاستيك پهن كرده 

و محلول مزبور را روي آن بپاشيد. 
روش 2 

اگر س��يب زمينی های بذری داخل گونی های نايلونی ريز بافت هس��تند، 2 تا 3 
ليتر از محلول رقيق شده را در داخل هر گونی بريزيد به طوری که تا حد امکان 

همه غده ها خيس شوند. 
روش3 

در دس��تگاه هاي ب��ذركار جديد كه در داخل لوله پرت��اب آن، نازل هايي جهت  
پاش��ش س��موم و... بر روي غده ها تعبيه ش��ده اس��ت، محلول رقيق شده كود 

زيستي فسفاته بارور-2  را در مخزن دستگاه بريزيد. 
روش 4 

در مزارعي كه از سيستم آبياري قطره اي )يا نوارهاي آبياري( استفاده مي شود محلول 
غليظ كود زيستي فسفاته بارور-2 را صاف كرده و در مخزن كود بريزيد.

روش 5 
حدود يك ماه پس از كش��ت، محلول رقيق شده 
كود زيس�تي فس�فاته بارور-2  را در بشكه 
ش��يردار ريخته و در مسير آبياري قرار مي دهيم. 
هنگامي كه آب به اواس��ط فاروها رس��يد، ش��ير 
بش��كه يا س��وراخ آن را کمی باز كنيد تا محلول 
حاوي كود زيس�تي فس�فاته بارور�2 به تدريج وارد آب شده و به همه كرت 

يا رديف ها برسد. 
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با تهيه محلول، 
کود زيستی فسفاته بارور-2 را به آسانی  مصرف کنيم.

)جزييات مصرف پشت بسته ها درج شده است(
يك بس��ته كود زيس�تي فسفاته بارور-2 را در 5 ليتر آب حل كرده، محلول 
غلي��ظ را با پارچه ريزبافت )مانند جوراب ن��ازك( صاف نماييد. درصورت لزوم، 
اي��ن محل��ول را در حج��م 100 ليتر آب رقيق نمايي��د و كامًا به هم بزنيد. بايد 
ثره كود نيست بلكه  توجه داش��ت ذراتي كه روي آب مشاهده مي شوند عامل مؤ
حامل باكتري هاس��ت. باكتري ها )كود زيس��تي( در مايع معلق بوده و با چش��م 

ديده نمي شوند.

روش هاي مصرف



» ب��ا توج��ه به فقير بودن زمين، در حدود 5% افزايش عملكرد داش��تيم ولي افزايش 
مقاومت نسبي به بيماري هاي قارچي هوازي مانند سفيدك و آلترناريا واقعيتي است 

كه طي چند مورد بدان دست يافته ايم«.

» افزاي��ش زم��ان گلدهي گل زمان بيش��تري روي بوته مي ماند، همانند س��ال قبل 
مقاومت به بيماري هاي قارچي و ويروسي كاما مشهود بود«.

» افزايش محصول مش��اهده ش��د، مقاومت به سفيدك و آلترناريا مشهود بود و چون 
زمان گل دادن گياه بيش��تر مي ش��ود، از نظر فيزيولوژيكي نيز نس��بت تعداد غده در 

هر ساقه افزايش يافت«.
» تمام زمين را زير پوشش كود زيستي فسفاته بارور-2  بردم و نتيجه آن، اندازه 
يكس��ان بذرها و  بهتر ش��دن غده ها و فروش سريع تر نسبت به ساير رقبا بود، تا 3 تن 
در هكتار افزايش عملكرد داشتم. همچنين افزايش مقاومت به آفات و بيماری ها را با 

توجه به بنيه قوي بوته شاهد هستيم«.
» پر پش��ت ب��ودن بوته ها و افزايش زمان گلدهي، مقاوم��ت به بيماري ها و همچنين 

اندازه غده ها در هنگام برداشت بسيار مناسب بود«.
)كشاورزان استان اردبيل،84 و 1383(

»من كود زيس�تي فس�فاته بارور-2  را در مزارع سيب زميني، از سال 79 )هنگام 
آزمايش( استفاده مي كنم و آن را به ديگر كشاورزان توصيه مي نمايم.«

)كشاورز استان مركزي، 1384(

»وضعيت سطح سبز مزرعه در طول مدت »داشت« بسيار مناسب بود، مصرف اين کود 
در شادابی و طراوت بوته ها اثرات خاصی داشته و حتی در ماه مهر نيز دچار سرمازدگی 

نگرديده است«.             )كشاورز استان اصفهان،1384 (

»اس��تفاده از كود زيس�تي 
فس�فاته ب�ارور-2 حت��ي 
در آبياري باع��ث افزايش در 
اندازه غده ها ش��ده است كه 
در نتيجه افزايش عملكرد در 

هكتار را سبب مي شود«.
)كشاورز استان 
آذربايجان غربي، 1384(

نظرات برخي از سيب زميني كاران كشور كه 
كود زيستي فسفاته بارور-2 را تجربه كرده اند:

»ب��ا اس��تفاده از كود زيس�تي 
فس�فاته بارور-2 قطور شدن 
ساقه ها و شادابی بوته ها، افزايش 
محص��ول نس��بت ب��ه ش��اهد را 

داشتيم«. 
 )كش�اورز استان آذربايجان 

شرقي، 85 و1384(

»كود زيستي فسفاته بارور- 2، مقاومت گياه به سرمازدگی و بيماری های قارچی 
را افزايش داد، حجم سبز بوته ها در مقايسه با مزرعه شاهد نيز افزايش يافت، افزايش 

تعداد غده ها در هر بوته نيز مشاهده شد«.
 )كشاورز استان چهارمحال و بختياري، 1384( 

»رشد اوليه قبل از گلدهي، قابل ماحظه بود و  از بقيه بهتر و رنگ برگها تيره تر بود«.
)كشاورز استان كردستان، 84 و1383(

»اندازه سيب زميني در مزرعه تيمار نسبت به مزرعه شاهد بزرگتر بود«.
)كشاورز استان مازندران، 1384(

»مصرف، كود زيس�تي فس�فاته بارور- 2 مقرون به صرفه اس��ت و در عملكرد و 
كيفيت محصول تأثير دارد. غده هاي سيب زميني يك دست بوده و نيز افزايش عملكرد 
داشته اند و كشاورزان ديگر از كود فوق استقبال نمودند. سطح سبز مزرعه متراکم تر شده 

و اندام هوايی گياه  به خوبی رش��د کرده و س��اقه ها بس��يار ضخيم ش��ده اند«.
)كشاورز استان مركزي،1384(
كود زيستي فسفاته بارور-2، 12/4درصد ميانگين برداشت 

محصول كشوري را تغيير داد:

تعداد استان
گزارش

ميانگين 
عملكرد 
در مزرعه 

شاهد 
)Kg/ha(

ميانگين 
عملكرد 
در مزرعه 
بارور-2 
)Kg/ha(

ميزان 
افزايش 
محصول 

)Kg(

افزايش 
محصول 
)درصد(

82750532704496318/2آذربايجان شرقی
1230002415011505آذربايجان غربی

62716730500333312/8اردبيل
6/1--224500230001500تهران

23000033000300013/6اصفهان
چهارمحال و 

بختياری
10301003147513755

33053933599306010/3فارس
12400028000400016/7كرمانشاه
33000036000600020کردستان
11280018800600046/9مازندران
362956733494392813/5مرکزی
6379674091729508/3همدان

2945632907345012/4ميانگين كشوري


