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پروبیو96

پروبیوتیک هاى گیاهى گروه مهمى از میکروارگانیسم ها هستند که با استقرار در فضاى اطراف ریشه (ریزوسفر)، اثرات مفیدى بر رشد، 
سالمت و عملکرد گیاهان مى گذارند. این عوامل، از طریق مکانیسم هاى مختلف از جمله تولید تنظیم کننده هاى رشد، باعث تحریک 
جوانه زنى بذور و توسعه سیستم ریشه اى شده و با فعالیت هاى بیوشیمیایى مانند حل کنندگى فسفات آلى، به رشد بهتر گیاه کمک 
مى کنند. پروبیوتیک هاى گیاهى، همچنین با تولید طیف وسیعى از متابولیت هاى خارج سلولى مانند آنتى بیوتیک ها و آنزیم هایى نظیر 

کیتیناز، گلوکاناز و ACC دآمیناز، باعث افزایش مقاومت گیاه به عوامل تنش زاى زنده و غیرزنده مى شوند.

ماده موثره محصول پروبیو 96، سویه باکتریایى Bacillus velezensis است که به عنوان یکى از مهم ترین عوامل پروبیوتیک هاى 
گیاهى شناخته شده و به عنوان یک کود-قارچکش بیولوژیک موثر، در انواع گیاهان زراعى، گلخانه اى و درختان میوه قابل استفاده 

است.

کود-قارچکش زیستى پروبیو 96 را مى توان مطابق جدول زیر، براى حفظ سالمت و افزایش عملکرد انواع گیاهان زراعى، سبزى و صیفى، 
محصوالت گلخانه اى، درختان میوه و زینتى، گیاهان دارویى و مراتع استفاده کرد. 

کود - قارچکش زیستى پروبیو96 

ماده مؤثره 

روش ها و مقدار کاربرد

توضیحات میزان کاربردروش کاربرد

 بذرمال

0/5 تــا 1 کیلوگــرم پروبیــو 96 روى 100 کیلوگــرم بذر گیاهان با اندازه بذر 
درشت مانند آفتابگردان، حبوبات، صیفى جات و ... که از قبل با مقدار مناسب 

آب مرطوب شــده ریخته و پس از هم زدن کامل، اقدام به کشــت شــود.

1 تــا 1/5 کیلوگــرم پروبیــو 96 روى 100 کیلوگــرم بذر گیاهان با اندازه بذر 
متوســط ماننــد گنــدم، جــو، ذرت و ... که از قبل با مقدار مناســب آب مرطوب 

شــده ریخته و پس از هم زدن کامل، اقدام به کشــت شود.

1/5 تا 2 کیلوگرم پروبیو 96 روى 100 کیلوگرم بذر گیاهان با اندازه بذر ریز مانند 
گوجه فرنگى، یونجه، شبدر، ارزن، سبزیجات و ... که از قبل با مقدار مناسب آب 

مرطوب شده ریخته و پس از هم زدن کامل، اقدام به کشت شود.

1/5-1 کیلوگرم

1-0/5 کیلوگرم

2-1/5 کیلوگرم 

تلقیح بذرهاى جوانه زده
پــس از جوانــه زدن بذرهایــى مانند برنج، 1 کیلوگــرم از محصول را در مقدار 
مناســب آب حل کرده و بذرهاى جوانه زده مربوط به یک هکتار زمین، به محلول 

حاصل آغشته شود. 
1 کیلوگرم 

تلقیح ریشه نشاء و نهال
مقدار توصیه شــده پروبیو 96 را در 100 لیتر آب حل کرده و ریشــه نشــاء و یا 
نهال مربوط به یک هکتار، پیش از کشت در زمین اصلى، به مدت 15 دقیقه در 

محلول حاصل قرار داده شود.
1/5-1 کیلوگرم

چالکود زمستانه ویژه 
درختان میوه و زینتى

سرك

در یک ســوم انتهایى ســایه انداز درخت، بســته به سن آن، یک یا دو چاله به قطر 
30 ســانتیمتر و عمق 40 ســانتیمتر ایجاد کرده و مقدارى کود دامى پوســیده 
در هر چاله ریخته شــود. ســپس، براى درختان باالى 5 ســال، حدود 25 گرم و 
براى درختان زیر 5 سال حدود 10 گرم از محصول پروبیو 96 به ازاى هر درخت 

در چاله ریخته و روى آن با مخلوط خاك و خاك برگ پوشــانده شــود.

25-10 گرم

1/5-1 کیلوگرم

مقدار توصیه شده محصول را در حدود 100 لیتر آب به خوبى حل کرده و محلول 
حاصل، ده دقیقه تا نیم ســاعت پس از شــروع آبیارى، در یک مخزن شــیردار در 
مســیر آبیارى قرار داده شــود تا به طور یکنواخت در یک هکتار از باغ یا مزرعه 

پخش شود.

*پروبیو 96 قابلیت کاربرد در سیستم بوجارى زیر نظر کارشناسان بایوران را دارد.


