ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﴫف:

)آﻣﺮﯾﮑﺎ(

ﮔﯿﺎه

ﻣﯿﺰان ﻣﴫف در روش ﮐﻮدآﺑﯿﺎری

ﮔﯿﺎﻫﺎن زراﻋﯽ و ﺳﺒﺰی و
ﺻﯿﻔﯽ

ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر ،ﻗﺒﻞ از ﮐﺸﺖ ﯾﺎ آﺑﯿﺎری اول ) ﺗﮑﺮار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز،
ﻫﺮ  ٤-٦ﻫﻔﺘﻪ ﯾﮑﺒﺎر(

درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه

ﻓﻮﻟﺰاﯾﻢ اس ﭘﯽ

ﭘﻮدر

ﮐﻮد دو ﻣﻨﻈﻮره

ﻣﺤﺮک رﺷﺪ و ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺎک

Fulzyme SP
 ۰/۵ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت:
ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪه

در ﺻﺪ )(٪

آﻣﯿﻨﻮ اﺳﯿﺪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮔﯿﺎه

٪ ٢٠

ﻣﻮاد آﻟﯽ

٪ ٦٠

ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﱰی ۲ ۱۰۱۰:ﺑﺎﮐﱰی در ﻫﺮ ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﱰ
ﻣﻌﺮﻓﯽ:
»ﻓﻮﻟﺰاﯾــﻢ اسﭘﯽ« ،ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪه و ﺑﺎرور ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺎکﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷــﻨﺪ» .ﻓﻮﻟﺰاﯾﻢ اسﭘﯽ« ﻋﻼوه
ﺑــﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی ﺧﺎک ،اﯾﻦ ﮐﻮد را ﻣﯽﺗــﻮان ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺬر ﻣﺎل ،ﻣﴫف ﺧﺎﮐﯽ و ﮐﻮدآﺑﯿﺎری ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد» .ﻓﻮﻟﺰاﯾﻢ اسﭘﯽ« ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن و اﻓﺰاﯾﺶ رﯾﺰﺟﺎﻧﺪاران ﻣﻔﯿﺪ ﺧﺎک ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ
ﺟﺬب ﺑﻬﱰ ﻋﻨﺎﴏ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺴــﻔﺮ و ﻋﻨﺎﴏ رﯾﺰﻣﻐﺬی ﺑﺮای ﮔﯿﺎه ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﴫف »ﻓﻮﻟﺰاﯾﻢ اسﭘﯽ«
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮔﯿﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿامریﻫﺎی ﺧﺎﮐﺰاد ﺷــﺪه و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺟﻮاﻧﻪزﻧﯽ را ﺑﻪﻫﻤﺮاه دارد و ﻣﺤﯿﻂ
ﻣﻨﺎﺳــﺒﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﯾﺸــﻪ ﮔﯿﺎه ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽمنﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﮐﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد رﯾﺸﻪزاﯾﯽ ،ﮔﻞدﻫﯽ و
ﻣﯿﻮهدﻫﯽ ﮔﯿﺎه ﺷﺪه و ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻧﺤﻮه ﻣﴫف :ﻣﴫف ﺧﺎﮐﯽ /ﮐﻮدآﺑﯿﺎری ،ﺑﺬر ﻣﺎل
ﻣﻮارد ﻣﴫف :ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی

ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ازﮐﻮد داﻣﯽ در ﺑﺎﻏﺎت
ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم درﻫﮑﺘﺎر  ٤-٦ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ اول )ﺗﮑﺮار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز
ﮔﯿﺎه ،ﻫﺮ  ٤-٦ﻫﻔﺘﻪ ﯾﮑﺒﺎر(

ﮔﯿﺎﻫﺎن ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ

ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر ﻗﺒﻞ از ﮐﺎﺷﺖ ﯾﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﺑﯿﺎری اول )ﺗﮑﺮار ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ،ﻫﺮ  ٤-٦ﻫﻔﺘﻪ ﯾﮑﺒﺎر(

ﮔﯿﺎه

ﻣﯿﺰان ﻣﴫف )ﺑﺬرﻣﺎل و ﯾﺎ ﻏﻮﻃﻪور ﮐﺮدن ﻧﺸﺎء(

ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ

ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮای  ١۵٠٠ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺬر

ذرت

ﯾﮏ ﺗﺎ دوﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮای  ١٢۵ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺬر

ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت

ﯾﮏ ﮔﺮم ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺬر

ﻏﻮﻃﻪور ﺳﺎزی رﯾﺸﻪ ﻧﺸﺎء

ﻣﺤﻠﻮل  ١-٢درﺻﺪ

.
.
.

ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ:
ﺑﺮای ﻣﴫف »ﻓﻮﻟﺰاﯾﻢ اسﭘﯽ« ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﻮدآﺑﯿﺎری ،ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻃﻮل دوره آﺑﯿﺎری ﺑﺎﯾﺴــﺘﯽ
داﺋﻢ ﺑﻬﻢ زده ﺷﻮد.
در اﺑﺘﺪای ﻓﺼﻞ رﺷﺪ )اوﻟﯿﻦ ﻣﴫف( و ﻗﺒﻞ از ﮔﻞدﻫﯽ ﯾﺎ ﺗﻮرم ﺟﻮاﻧﻪ ،ﮐﻮد »ﻓﻮﻟﺰاﯾﻢ ﭘﻼس اسﭘﯽ« )در
ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدن( ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺑﺮای ﻣﴫف ﺑﺬر ﻣﺎل و ﯾﺎﻏﻮﻃﻪورﺳــﺎزی ﻧﺸﺎء ،ﮐﻮد »ﻓﻮﻟﺰاﯾﻢ ﭘﻼس اسﭘﯽ« )در ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدن(
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

.
.
.

ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ:
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد در ﻣﴫف اﯾﻦ ﮐﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﯾﺎ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺧﺘﻼط ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻮدﻫﺎ و ﺳﻤﻮم ،اﺑﺘﺪا
در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺪود آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﻮد.
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪﺷــﺪه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل ،ﺳﻦ ﮔﯿﺎه ،ﺷﺪت ﮐﻤﺒﻮد و  ...ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮدن اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻮد ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺠﺮب ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﴍﮐﺖ ﺑﺎزارﮔﺎنﮐﺎﻻ ﻣﺸﻮرت ﺷﻮد.
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه و ﴍﮐﺖ ﺑﺎزارﮔﺎنﮐﺎﻻ در ﻗﺒﺎل ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﮐﻨﱰل ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه اﺳﺖ و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﺎدرﺳﺖ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ را منﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.

