
کودهــاي  زيستي

 بـراي يـونجـــه

 جايگزين سالم کودهـاي شيميايــي ازتـه و فسفاته
 توليد محصوالت سالم و ارگانيک با هزينه کمتـر

 فقط 100 گرم براي يک هکتار
 افزايش تعداد چين ها
 روش مصرف آســان

واحـد تحقيـق و توسعـة شـركت زيسـت فنـاور سبـز
 آماده شنيدن سواالت، انتقادات و پيشنهادات شماست

تلفـــن:  021-88972600 

 مزايــا:

ISO
14001

ISO
9001

ISO
26000

جهت تهية اين  محصول به نمايندگي هاي شركت زيست فناور سبز و 
فروشگاه هاي معتبر کود و سم مراجعه فرماييد.

www.greenbiotech-co.com

info@greenbiotech-co.com

آدرس دفتر مرکزي: تهران ميدان فاطمي، خيابان بيستون، 
خيابان بوعلي سينا غربي، پالک47، طبقه چهارم، واحد 10
دفتر فروش و پشتيباني: : 88972600 -021 )6 خط(

نمابـــــــــــــــــــــــــر: 88972547 -021
دفتر فروش بين المللي )دوبي(: 0097142275936  

 نمابـــــــــــــــــــــر: 0097142275937
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ازتوبارور-1 حاوي باکتري هاي ازتوباکتر مي باشــد. 
باكتري هاي موجود در اين کود زيســتي هميار با گياه 
بوده و بدون تشــکيل گرهک در ناحيه ريزوســفري 
اطراف ريشــه تجمع کــرده 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 ازتــه )اوره( در هر بار مصرف شود.

 بــراي آبيــاري تحـت فشــار: 
محلول کود زيســتي فســفاتـه بـارور-2 و ازتـوبارور-1 را صاف کرده و در 
استخر آبياري، تانـکر يا مخزن کود بريزيد. توجه داشته باشيد براي هر هکتار 
مزرعه يک بســته کود زيســتي ازتـوبارور-1 و يک بسته کود زيستي فسفاته 

بارور-2 را  اســتفاده کنيد.

ازتو بــارور-1
کــود زيستــي ازتــه

 روش هاي مصرف بـارور-2 و ازتوبـارور-1
روش بــذرمال

محتواي يك بسته 100 گرمي از كودهاي زيستي فسفاته بارور-2 و ازتوبارور-1 
را بــا آب مــورد نياز براي مرطوب كردن بذر يك هكتار  مزرعه، به خوبي مخلوط 
كنيــد. محلــول حاصل را در صورت نياز بوســيله پارچه نــازك صاف كرده و با 
وسيله اي مانند سمپاش يا آبپاش روي بذرها بپاشيد و خوب مخلوط كنيد، سپس 

بذرها را بكاريد.

 روش سرک )استفاده در زمان آبياري( 
بــراي آبيــاري کرتي يا غرقابي: محلول کودهاي زيســتي فســفاته بارور-2 و 
ازتوبارور-1 تهيه شــده را در يک بشــكه 100 ليتري شــيردار 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. 

استان
ميانگين عملكرد 
در مزرعه شاهد 

)Kg/ha(

ميانگين عملكرد 
در مزرعه بارور-2 

)Kg/ha(

ميزان افزايش 
محصول  

)Kg(

افزايش 
محصول 
)درصد(

81666666150021/8۷آذربايجان غربي
5۷58/34۷22/91035/423/41آذربايجان شرقي

833۷/56662/516۷529/4تهران
60004000200050چهار محال و بختياري

30002000100050خوزستان
4100360050013/9فارس

3900335055016/52كردستان
25182351/5166/5۷/1كرمانشاه

2833250033313/32كهكيلويه و  بوير احمد
1080۷5033044يزد

5460/74432/690926/9ميانگين

كود زيستي فسفاته بارور-2، 30/1 درصد ميانگين كشوري 
برداشت محصول يونجه را تغيير داد:

نوين  فناوري  يک  بارور-2  فسفاته  زيستي  کود 
است که جايگزين سالم و موثر كودهاي شيميايي 
فسفاته است. باکتري هاي مفيد موجود در اين کود 
ترکيبات نامحلول فسفاتة موجود در خاک را تجزيه 
کرده و به صورت فسفات قابل جذب در اختيار گياه 

قرار مي دهند. 

بــارور-2 
کــود زيستــي فسفــاته

بهترين نتيجه وقتي حاصل مي شــود كه کودهاي زيســتي فسفاته بارور-2 و 
ازتوبارور-1،  يك بار در هنگام كشــت به روش بذرمال و بار ديگر در زماني كه 
گياه در مرحله 4 تا 6 برگي قرار دارد به همراه آبياري اســتفاده شــود. همچنين 
بهتر است اين کودهاي زيستي، يک چين در ميان به روش سرک استفاده شوند.

 1- در هنگام استفاده از كود زيستي فسفاته بارور-2 ، در صورت استفاده از 
كود شيميايي فسفاته، مصرف آن را به نصف كاهش دهيد.

2- در هنگام استفاده از كود زيستي ازتو بارور-1، در صورت استفاده از كود 
شيميايي ازته، مصرف آن را به نصف كاهش دهيد.

3- اختالط كودهاي زيستي فسفاته بارور-2 و ازتوبارور- 1 با يكديگر اشكالي 
ندارد. توصيه مي شود از اين دو کود زيستي به طور همزمان براي تامين ازت 

و فسفر يونجه استفاده نماييد. 
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