
کود زيستي فسفاته بارور-2 
محصول شرکت زيست فناور سبز

تحت ليسانس جهاد دانشگاهي واحد تهران

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

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

سواالت مشترک
1( آيا مي توان سموم و كود زيستي فسفاته بارور 2  را همزمان مصرف كرد؟

بلي، اما به دليل احتمال شوك اسمزي وارده به باكتري، توصيه مي شود از مخلوط 
كردن آن با غلظت هاي باالي ساير کود ها و سموم اجتناب گردد. لذا بهتر است 

مصرف ساير کود ها و سموم مختلف در مرحله ا ي جداگانه انجام گيرد.
2( آيا مصرف بيشتر كود بارورـ2 باعث افزايش بيشتر محصول مي شود؟

بلي، در صورتيکه اگر كود زيستي بارورـ2 در چند نوبت به فاصله 30 تا 40 روز 
استفاده شود، احتمال افزايش بيشتر محصول وجود دارد اما مصرف بيشتر در يک 

مرحله تاثيري ندارد. 
3( آيا كود زيستي فسفاته بارورـ2 بر افزايش كيفيت نيز تاثير دارد؟

بلي، به دليل جذب متعادل عناصر و تغذيه طبيعي، تقريبا در تمام موارد كشاورزان 
شاهد افزايش كيفيت محصول خود بوده اند.

اثر سوء بر محصول زراعي  بارور-2  آيا مصرف زياد تر کود زيستي فسفاته   )4

دارد؟

خير، به دليل ماهيت طبيعي اين کود  زيستي، مصرف زيادتر اين نوع کود ها هيچ 
گونه مسموميت يا اثر سوء نمي تواند داشته باشد.

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

مراجعه فرماييد.
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كود زيستي فسفاته بارور-2 

براي زراعت ديم
100 گرم براي يک هکتار

 افزايش برداشت محصول 
 جايگزيني کود شيميايي فسفاته به ميزان حداقل 50 درصد

 افزايش مقاومت به بيماري هاي خاكزاد 
 افزايش در مقابل سرمازدگي و خشکي و گرما

 کاهش هزينه و حمل  و نقل و نگهداري
 روش مصرف آسان

تأسيس 1382
ء



زيستس  کود  از  استفاده  اثر  در  ديم  افزايش محصوالت  ميانگين 
فسفاته بارور2 )تيمار( نسبت به مزارعي که در آنها از کود شيميايي 

فسفاته مصرف شده است.

نام محصول
برداشت در 
مزرعه شاهد 

(kg/ha)

برداشت در 
مزرعه تيمار 

(kg/ha)

افزايش 
 (kg/محصول

ha)

درصد افزايش 
محصول

135414751219/7گندم

1806205424815/0كلزا

833100116820/4نخود

951511637212221/2ساير محصوالت

1354147521711/5ميانگين كشوري

زراعت ديم يكي از قديمي ترين نوع زراعت در كشور عزيز ما ايران بوده است، 

به  طوري كه طبق اطالعات وزارت جهاد كشاورزي ميزان سطح زير كشت كل 

كشور براي تمامي محصوالت زراعي رقمي در حدود 6 ميليون است که حدود 

آن  ميليون هکتار  نيم  و  جو  آن   ميليون هکتار   1 گندم،  آن  ميليون هکتار   4

نخود و نيم ميليون هکتار محصوالت زراعي و جاليزي و نيم ميليون هکتار آن 

ساير محصوالت زراعي را شامل ميشود. حال با توجه به اين مهم كه حدود 50 

در صد اراضي زير كشت زراعي كشور را محصوالت ديم در بر مي گيرند، مقتضي 

است تا در رابطه با نحوه مصرف كود زيستي فسفاته بارور-2 در زراعت ديم نيز 

آگاهي هاي الزم به كشاورزان عزيز داده شود تا با نحوه مصرف صحيح آشنا شده 

و عملكردي قابل توجه با استفاده از اين محصول داشته  باشند. 

صدها گزارش، دريافتي از نقاط مختلف كشور حاكي از آن است كه در محصول 

گندم با استفاده از كود زيستي فسفاته بارور-2 افزايش 9/7 درصدي محصول 

داشته ايم. درصد افزايش محصول در زراعت هاي كلزا و نخود به ترتيب برابر 15 

و 20/4 بوده است و در ساير محصوالت )يونجه، هندوانه بذري، كلم بروكلي( 

اين رقم برابر 21/2 درصد بوده است كه اين مقايسات در جدول ذيل آمده است 

توجه كنيد: 

روش هاي  مصرف كود زيستي فسفاته بارور-2 
در زراعت ديم

دستورات عمومي:
 در صورت استفاده از کودها ي شيميايي فسفاته مانند سوپرفسفات و فسفات 

آمونيوم بايستي ميزان مصرف آنها به نصف مقدار توصيه شده كاهش يابد. الزم 

به ذکر است ساير كودهاي شيميايي و سموم طبق معمول استفاده شود. 

 بسته هاي كود در دماي 4 تا 28 درجه نگهداري شود.

 از تابش مستقيم و طوالني آفتاب و يا انجماد اين كود بپرهيزيد.

 سعي كنيد تمام محتواي هر بسته را طي يك روز مصرف كنيد.

روش مصرف: 
يك بسته كود زيستي فسفاته بارور-2 را در2 تا ۵ ليتر آب حل كرده، محلول 

غليظ را با پارچه ريز بافت )مانند جوراب نازك( صاف نماييد و اين محلول را در 

مقدار آب مورد نياز براي مرطوب كردن بذر يك هكتار رقيق نماييد.

محلول رقيق شده کود ز يستي فسفاته بارور-2 را در يك سم پاش دستي يا 

افشانه آرايشگري ريخته و بعد بذرها را در سايه روي نايلوني پهن كرده و محلول 

كود را روي آن پاشيده و به خوبي مخلوط كنيد. مي توانيد بذر ها را در سايه يه 

مدت 1 تا 2 ساعت خشك كنيد تا اگر بذر به صورت مكانيزه كشت مي شود، 

دستگاه بذركار دچار مشكل نشود.


