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کود آلى-زیستى فسفاته فسفوران

کود آلى-زیستى فسفاته فسفوران با فرموالسیون گرانول برپایه مجموعه اى از باکترى هاى حل کننده فسفات و محرك رشد 
گیاهى است که همزمان حاوى 12 درصد ماده آلى و 10 درصد فسفر معدنى جهت تأمین فسفر مورد نیاز گیاهان از جمله 
درختان میوه، گیاهان زراعى، سبزى و صیفى، گیاهان گلخانه اى و زینتى و ... در مرحله پیش کاشت است. باکترى هاى 
حل کننده فسفات با آزاد کردن باندهاى ایجاد شده بین فسفر و کلسیم در خاك هاى قلیایى و فسفر با آهن و آلومینیوم در 
خاك هاى اســیدى، از یک طرف، فســفر را به فرم قابل جذب درآورده و تحرك و جابجایى آن را در خاك افزایش 
مى دهند و از طرف دیگر، باکترى هاى محرك رشــد گیاهى با اســتقرار در فضاى اطراف ریشــه و بافت هاى داخلى 
گیاهــان ســبب القــاى مقاومت گیاه در برابر تنش هاى زنــده و غیرزنده از طریق تولیــد آنتى بیوتیک ها، آنزیم هاى 
هیدرولیزکننده و متابولیت هاى ضدقارچى مى شــوند. حضور این باکترى ها با قابلیت حل کنندگى فســفر آلى و معدنى 
در کنار وجود مقادیر قابل توجه فسفر معدنى در این کود سبب تحریک جوانه زنى بذور، توسعه سیستم ریشه اى و افزایش 

رشد و عملکرد گیاهان مى شود.

دستورالعمل کاربرد

مزایاى کاربرد

روش هاى کاربرد 

مقدار فسفات موجود در خاك
( p.p.m بر حسب)

مقدار کاربرد فسفوران

300 کیلوگرم در هکتارکمتر از 5

200 کیلوگرم در هکتار

100 کیلوگرم در هکتار

بین 5 تا 10

بین 10 تا 20

در محصوالت باغى
بصورت چالکود و بر اساس سن درخت بین 1 تا 1/5 کیلوگرم براى هر درخت

قابلیت کاربرد آسان بصورت دستى و یا با ماشین هاى کودپاش، مشابه کودهاى شیمیایى فسفاته
قابلیت جایگزینى با کودهاى شیمیایى فسفاته

افزایش عملکرد گیاهان زراعى و باغى
کاهش آلودگى هاى زیست محیطى ناشى از مصرف کودهاى شیمیایى فسفاته

قابل اســتفاده در تولید محصوالت ســالم و ارگانیک عارى از بقایاى کودهاى شیمیایى فسفاته
عالوه بر تأمین نیازهاى تغذیه اى گیاه موجب انحالل فسفات نامحلول شده و قابلیت جذب توسط 

گیاه را افزایش مى دهد. 

روش نوارى: 
توصیه مى شود کود فسفوران در زمان کاشت به صورت نوارى در عمق 1/5 تا 2 سانتیمترى زیِر بذر توزیع شود.

روش پخش یکنواخت: 
در این روش، کود به طور یکنواخت در سطح مزرعه پخش و با خاك مخلوط مى شود. 

روش چالکود: 
در مورد درختان میوه و فضاى سبز، چاله اى به عمق 50 سانتیمتر در انتهاى سایه اَنداز درخت ایجاد کرده و آن 
را با کود دامى پوسیده یا خاك برگ تا نیمه پر کنید. سپس، 1 تا 1/5 کیلوگرم از کود فسفوران را در چاله ریخته 

و روى آن را با خاك بپوشانید. 

بسته بندى: 25 و 50 کیلوگرمى (گرانول)


