
کود
آلى -زیستى

هیومیک  اسید زیستى 
(Biorun) Bio(Biorun) Bio

مکانیسم اثر

هیومیک  اسید زیستى

مزایا

بسـیارى از خاك هاى زراعى و باغى کشـور از نظر میزان ماده آلى و حاللیت عناصر غذایى در شـرایط بحرانى قرار دارند. هیومیک 
اسید زیستى بایوران با فرموالسیون مایع، با بهره گیرى همزمان از هیومیک اسید به عنوان تامین کننده ماده آلى خاك و کالته کننده 
عناصر غذایى و باکترى هاى محرك رشـد گیاه (PGPRs) با توانایى افزایش حاللیت و جذب عناصر غذایى و تولید ترکیبات ثانویه، 
مى تواند به عنوان ترکیبى موثر، در برنامه هاى غذایى گیاهان مورد استفاده قرار گیرد. تعامل مثبت بین هیومیک اسید و باکترى هاى 
محرك رشـد گیاه، مى تواند به بهبود حاصلخیزى خاك، توسـعه سیسـتم ریشه اى و حفاظت از گیاه در برابر انواع تنش ها کمک کند.

هیومیک اسید، از سویى با اثرگذارى بر ساختار شیمیایى و فیزیکى خاك و جوامع میکروبى و از سوى دیگر، با افزایش عناصر غذایى 
در دسـترس گیاهان بر رشـد و عملکرد آن ها تاثیر مثبت مى گذارد. باکترى هاى محرك رشـد گیاه نیز با مجموعه اى از فعالیت هاى 
بیوشـیمیایى همچون حل کنندگى فسـفات و تولید آنزیم ها و متابولیت هاى ثانویه، باعث بهبود رشـد، عملکرد و افزایش تحمل گیاه 

در برابر تنش هاى زنده و غیرزنده مى شـوند.

* افزایـش میزان حاصلخیزى و ماده آلى خاك
* بهبود فعالیت میکروارگانیسـم هاى مفید خاك

* تسـهیل جذب عناصر کالته شده اطراف ریشه
* بهبود ریشه زایى و رشد گیاهان

* کاهش دهنده آثار منفى تنش هاى محیطى مانند کم آبى، شـورى و سـرمازدگى
* افزایش درصد و سـرعت جوانه زنى بذر گیاهان

جهت حصول نتیجه مطلوب، هیومیک اسـید زیسـتى بایوران را مطابق جدول زیر استفاده کنید.
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مصرف زمان مصرفگیاه هدف میزان 
(لیتر)

توضیحات

گلخانه اى

1-3

6-8

6-8

8-10 باغى

زراعى

بذرمال

پنجه زنى

خوشه دهى

آبیارى

5 لیتر از کود به مخزن سیستم آبیارى براى یک هکتار گلخانه اضافه 5آبیارى
و همراه آب آبیارى هر 2 تا 3 هفته یکبار استفاده شود.

3تلقیح نشاء
3 لیتر از کود در 100 لیتر آب حل شــود. ســپس به تدریج نشاها یا 
قلمه هاى مورد نیاز براى کاشت یک هکتار زمین به مدت 15 دقیقه 

درون این محلول قرار داده و به زمین اصلى منتقل شود.

1 تا 3 لیتر کود با توجه به نوع و اندازه بذر براى بذرمال 100کیلوگرم 
بذر استفاده شود.

6 تا 8 لیتر از کود در مخزن مربوط به سیستم آبیارى یا در مسیر آب 
براى یک هکتار مزرعه استفاده شود. 

6 تا 8 لیتر از کود در مخزن مربوط به سیستم آبیارى یا در مسیر آب 
براى یک هکتار مزرعه استفاده شود.

8 تا 10 لیتر از کود، همراه با آب آبیارى مورد استفاده در یک هکتار 
باغ، در هر یک از مراحل، قبل از گلدهى، بعد از تشکیل میوه و درشت 

شدن میوه استفاده شود.


