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روش هاى مصرف کود بایوفسفات بایوران

فسفر (P) به عنوان یکى از سه عنصر اساسى، نقش برجسته اى در افزایش رشد و عملکرد 
گیاهان ایفا کرده و به ویژه براى گلدهى و تولید میوه و دانه از اهمیت بسیار زیادى برخوردار 
است. این عنصر، در خاك هاى اسیدى، با عناصرى مانند آلومینیوم و آهن و در خاك هاى 
قلیایى با کلسیم به سرعت تشکیل باند داده و على رغم حضور فیزیکى در خاك، براى گیاه 
غیرقابل اســتفاده مى شــود. بایوفسفات بایوران، یک کود زیستى مبتنى بر فسفر معدنى و 
باکترى هاى حل کننده فســفات اســت که عالوه بر تأمین فسفر، فرم هاى تثبیت شده این 

عنصر را به فرم هاى قابل استفاده براى گیاه تبدیل مى کند.

* روش نوارى: 
توصیه مى شود کود بایوفسفات بایوران 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 ســطح مزرعه پخش و با خاك مخلوط مى گردد. 
در خاك هایى که محتواى فسفر آنها پایین است، این روش صرفه اقتصادى چندانى ندارد، 
چرا که در چنین خاك هایى، به حجم باالیى از کود براى تامین مقدار کافى فسفر مورد نیاز 

گیاه در خاك نیاز خواهد بود.
* روش چالکود: 

در مورد درختان میوه و فضاى ســبز، چاله اى به عمق 50 ســانتیمتر در انتهاى سایه اَنداز 
درخت ایجاد کرده و آن را با کود دامى پوســیده یا خاك برگ تا نیمه پر کنید. ســپس، 
1 تــا 2 کیلوگــرم از کــود بایوفسفـــات بایوران را در چاله ریخته و روى آن را با خاك 

بپوشانید.

بایوفسفات بایوران

کمتــر از 5 میلى گرم در کیلوگرم خاك

بین 5 تا 10 میلى گرم در کیلوگرم خاك

بین 10 تا 20 میلى گرم در کیلوگرم خاك

بیــش از 20 میلى گرم در کیلوگرم خاك

200 کیلوگرم در هکتار

100 کیلوگرم در هکتار 

50 کیلوگرم در هکتار

استفاده از کود فسفاته به رشد به میزان 3 تا 4 لیتر در هکتار توصیه مى شود

همراه شخم (فقط روش نوارى)

همراه شخم 
(روش نوارى یا پخش یکنواخت)

روش استفادهمیزان استفادهمحتواى فسفر خاك

افزایش 15 درصدى عملکرد گندم در مزارع آبى
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افزایش 16 درصدى عملکرد گندم در مزارع دیم 

در مورد گیاهان زراعى، پس از آزمون خاك، مقادیر توصیه شده در جـــدول زیر را در زمان آماده سازى زمین 
یا کاشت محصول به یکى از دو روش نوارى یا پخش یکنواخت در مزرعه استفاده کنید. در صورت مـــوجود 

نبودن آزمون خاك، اســتفاده از حداقل 100 کیلوگرم کود در هکتار توصیه مى گردد.

درختان میوه و فضاى سبز

قبل از شروع رشد درخت در اواخر زمستان مقدار توصیه شده از کود را به صورت چالکود استفاده کنید.

گیاهان زراعى، صیفى و سبزى و گلخانه اى
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