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  بسمه تعالی

  

  

  مقدمه

امروزه با توجه به اهمیت منابع انرژي نفتی و نظر به ایجاد آلودگی هاي زیست محیطی و بهداشتی در پی 

مهمترین  ها که به عنوان Biofertilizerمصرف کودهاي شیمیایی تولید و مصرف کودهاي بیولوژیک یا 

روند، مورد توجه سیاستگذاران و سرمایه گذاران بخش  رویکرد در زمینۀ بیوتکنولوژي خاك بشمار می

  .کشاورزي در سطح جهان قرار گرفته است

. هاي تولید در کشاورزي از نقش کلیدي برخوردار استبیوتکنولوژي خاك در عرصۀ توسعۀ پایدار سیستم

ي مفید خاکی به منظور هاارگانیزمو میکرو هافاده از پتانسیل ارگانیزمهدف این شاخه از بیوتکنولوژي است

تولید بهینه محصول با توجه به بهبود کیفیت خاك و رعایت بهداشتی و ایمنی محیط زیست همراه با بهره 

هاي روز است که در این راستا از آخرین فنون توسعه یافته و تکنیک هاي نوین  گیري از آخرین تکنولوژي

تولید و کاربرد کودهاي بیولوژیک یکی از . گیرد اي اعمال مدیریت پایدار در تولیدات کشاورزي بهره میبر

توان فرآورده  را می کود زیستیبطور کلی . شود مؤلفه هاي اساسی در مدیریت تلفیقی تغذیه گیاه محسوب می

وارگانیزم مفید خاکزي و یا مواد اي دانست که شامل مواد نگهدارنده با انبوه متراکم یک یا چند نوع میکر

واژه . شوند باشد که صرفاً به منظور تأمین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه تولید می متابولیک این موجودات می

و ) میکوریزا(ی در مورد میکروارگانیسم هاي محلول کننده فسفات، قارچ هاي همزیست ریشه کود زیستی

   .جلبک هاي سبز آبی نیز به کار می رود

دردهه گذشته کشاورزي ارگانیک رشد بسیاري کرده است و در بسیاري از کشورها اکنون بعنوان یک صنعت 

. برابر شده است 4در اروپاي متحد سطح زیر کشت کشاورزي ارگانیک . شود سریع الرشد محسوب می

از آلودگی کشاورزي ارگانیک به لحاظ مصرف محدود کودهاي شیمیائی وسموم آفات نباتی در جلوگیري 

هاي زراعی غیر از کودهاي شیمیائی، عوامل در تقویت حاصلخیزي زمین. باشد محیط زیست بسیار موثر می
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در کشورهاي اروپائی در چند سال اخیر فروش کودهاي شیمیائی کاهش . بیولوژیک هم بسیار موثر هستند

ودهاي بیولوژیک باعث افزایش مصرف ک. یافته و در مقابل فروش کودهاي آلی ومعدنی افزایش یافته است

تمامی این . شود هاي گیاهی می جمعیت موجودات خاك وتحریک ریشه و افزایش مقاومت گیاه به بیماري

  . عوامل در کشاورزي پایدار اهمیت دارد

  اهمیت ازت در تغذیۀ گیاه

ایـن عنصـر    .عنصري پویا و پرتحرك است که میان اتمسفر، خاك و موجودات زنده در گردش اسـت  نیتروژن

کـی از  روتئین ها و اسـیدهاي نوکلئیـک اسـت و ی   اساس ساختمانی بسیاري از ترکیبات مهم و حیاتی مانند پ

% 80حدود (تن نیتروژن ) بیلیارد 400( 400.000.000.000.000است که داراي  منابع عمده نیتروژن ، اتمسفر

 .به شکل مولکولی می باشد) کل ازت جهان

هوا را نیتروژن تشکیل می دهد، اما این عنصر قبل از آنکه بتوانـد وارد  اتمسفر چهارم  سه اما به وجود این که

. پیکر گیاه شود و یا توسط گیاه به کار رود باید با عناصر دیگري چون هیدروژن، کربن و اکسیژن ترکیب شود

کننـده رشـد و   فقدان نیتروژن در خـاك شـایعترین عامـل محـدود     . این عمل تثبیت نیتروژن نامیده می شود

  .باروري گیاهان است

عوامل و فرایندهاي بسیاري، اعم از فیزیکی ، شیمیایی و زیستی در تثبیت نیتروژن در طبیعت موثر هستند و 

با توجه به برداشت زیاد نیتروژن توسط گیاه این عنصر باید در خاك هاي زراعی بصورت پیوسته تامین شود 

این جایگزین سازي دوره اي معموال . و سطح تولید محصول پایین نیاید تا گیاهان با کمبود آن مواجه نشوند

 :با پنج روش انجام می گیرد

 تثبیت اتمسفري  -1         

 )تولید کودهاي شیمیایی نیتروژنه درصنایع پتروشیمی(تثبیت صنعتی  -2           

 گازهاي خروجی از کوه هاي آتشفشان -3           
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 )BNF(ستفاده از سیستم تثبیت بیولوژك ازت با ا -4           

   تجزیه میکروبی ازت آلی در خاك -5           

نیتروژن موجود در اتمسـفر بـه   اما به طور عمده . باشد نشان دهندة چرخۀ نیتروژن در کشاورزي می) 1(شکل 

تثبیـت بیولوژیـک   فعالیـت  . که عبارتند از روش سنتز صنعتی و روش بیولوژیک. شود دو صورت وارد خاك می

اعالم کرد که آنزیم نیتروژنـاز یـک    1989منگل در سال . شود ازت توسط آنزیم نیتروژناز هدایت و کنترل می

در حقیقـت ایـن آنـزیم، ازت مولکـولی را بـه      . دهـد  کمپلکس آنزیمی است که عمل تثبیت ازت را انجام مـی 

  :نشان داد توان به صورت زیر این فرآیند را می. کند آمونیاك تبدیل می

N2 + 6e- + 6H+                                           2NH3  

  

  چرخۀ نیتروژن در کشاورزي -1شکل 

 N Ξ(نیتروژن موجود در اتمسفر به صورت ترکیبی از دو اتم است که با سه پیوند قـوي  دانیم همانطور که می

N (یند تثبیت نیتروژن نیـاز بـه انـرژي زیـادي     شکستن این سه پیوند در فرآکه  .به هم متصل شده اند)147 

ل میکروارگانیسـم  در تثبیت بیولوژیک این انرژي توسط واکنش هاي بیوشیمیایی داخل سلو .دارد) کیلوکالري

 5000(این انرژي از سوزاندن سوخت هاي فسیلی تحـت دمـا   ) صنعتی(در تثبیت شیمیاییها تولید می شود و 
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تثبیت صنعتی نیتروژن به دلیل وابستگی به صـنایع  که  بدست می آید)  bar 200(و فشار باال) درجه سانتیگراد

  .پتروشیمی و نفت، هزینه بسیار باالیی دارد

یـادي سـوخت هـاي    در فرآیند تثبیت صنعتی نیتروژن ، انرژي الزم براي تثبیت نیتروژن از سوزاندن مقادیر ز

اي فسیلی منابع تجدیـد ناپـذیر انـرژي هسـتند کـه      همانطور که می دانیم، سوخت هفسیلی بدست می آید و 

اما در فرآیند تثبیت بیولوژیک، انرژي مورد نیاز براي تثبیـت   .رونداز بین میدائمی نبوده و با استفاده بی رویه 

   .نیتروژن از واکنش هاي بیوشیمیایی داخل سلول میکروارگانیسم ها تامین می شود

 :به عنوان مثال. تاثیر عوامل مختلفی قرار می گیردمیزان تثبیت بیولوژیک نیتروژن تحت 

 نوع خاك -1 

 میزان ماده آلی موجود در خاك -2 

 میزان شوري آب و خاك -3 

  .بنابراین میزان نیتروژن تثبیت شده در خاك وابسته به عوامل محیطی می باشد

 سیستم هاي تثبیت بیولوژیک ازت

 :طبقه بندي می شوندسیستم هاي تثبیت بیولوژیک ازت به سه دسته 

 همیاري -1

  آزاد-2

 همزیستی  -3

در بسیاري از موارد باکتریهاي غیر همزیست که با ریشه گیاهان مختلف رابطه همیاري داشته و از این طریق 

این باکتریها موجودات هتروتروفی هستند که براي . کنند شناسایی شده است اقدام به تثبیت ازت مولکولی می

یاج به منبع کربن آسان تجزیه شونده دارند و بدلیل ترشح این گونه ترکیبات از ریشه، تجمـع  کسب انرژي احت
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باشـد و در ایـن شـرایط     و تکثیر این باکتریها در منطقه رایزوسفر ریشه بیشتر از سـایر منـاطق در خـاك مـی    

این حالت بدون اینکه در . کنند ها به کمک سیستم آنزیمی خود اقدام به تثبیت ازت می گروهی از این باکتري

باشند که اصـطالحاً بـه ایـن رابطـه سیسـتم       باکتري و گیاه مستقیماً از یکدیگر تغذیه کنند وابسته به هم می

  .شود می همیاري گفته 

 .میکروارگانیسم قادر است رو یا درون بافت گیـاه زنـدگی کنـد    سیستم همزیستی در تثبیت بیولوژیک ازتدر 

که . است) Rhizobium(این دسته از میکروارگانیسم ها، باکتري هاي رایزوبیوم  یک مورد معروف و مهم براي

در ایـن   .همزیست هسـتند .... این باکتري ها به طور طبیعی با ریشه گیاهانی مانند لوبیا، سویا، شبدر، نخود و 

طریـق  حالت بر روي ریشه گیاه غده هاي کوچکی تشکیل می شود که باکتري در آن تجمـع یافتـه و بـدین    

 .مقادیر قابل مالحظه اي از نیتروژن تثبیت خواهد شد

و  را در بـر مـی گیـرد    از کل تثبیت بیولوژیکی نیتروژن جهان% 20این سیستم همزیستی به تنهایی، ساالنه  

  .کیلوگرم نیتروژن در هکتار گزارش شده است 300تا  75میزان تثبیت نیتروژن در این سیستم سالیانه از 

طلع هستید گیاهان لگوم یکی از منابع مهم در تامین غـذاي انسـان هـا و  دام محسـوب مـی      همانطور که م

در نتیجه دانشمندان در تالش هستند که استفاده از این بـاکتري هـا را در غالـب کودهـاي بیولوژیـک       .شوند

از  .آیـد افزایش دهند تا بدین طریق بیشترین میزان محصوالت از زمین هایی که حاصـلخیز نیسـتند، بدسـت    

 .نیز استفاده شود اهداف دیگر این است که از این باکتري ها براي افزایش و بهبود عملکرد گیاهان غیرلگوم

یکی از جدیدترین و معروفترین باکتري ها که در این خانواده دسته بندي می شود و استفاده از آن بـه عنـوان   

 .می باشد Azorhizobium caulinodansیک تثبیت کننده بیولوژیک نیتروژن رو به گسترش است 

  

Azorhizobium caulinodans  

از باکتري هاي جدا شده از طبیعـت و بسـیار مـوثر در تـامین نیتـروژن مـورد نیـاز گیـاه          باکتري آزورایزوبیوم

آزاد در خاك و اطـراف   باشد که هم به صورت هاي دیازوتروف میاز باکتري این باکتري . محسوب می شود
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و اطـراف ریشـه در ناحیـه     شـود یافت مـی با گیاه همزیست به صورت در میزبان مناسب هم و   ریشه گیاهان

 .ریزوسفري، سطح ریشه ها و در فضاي بین سلولی بافت هاي ساقه و ریشه گیاهان فعالیت دارند

ـ  200و در شرایط بهینه باعث تثبیت  )Sesbania( در شرایط همزیست با گیاه میزبان خود آزورایزوبیوم  300ا ت

  ).2شکل ( روژن در هکتار در هر فصل می گرددکیلوگرم نیت

  

  Azorhizobium caulinodansتوسط باکتري  Sesbaniaتشکیل غده بر روي ساقه گیاه  -2شکل 

تکثیـر ریشـه را   قادر به تولید هورمون هاي رشد گیاهی مانند ایندول استیک اسید و جیبرلین که  این باکتري

ي اشد در نتیجه با افزایش حجم ریشه و تعداد ریشه هـاي مـویین توانـایی گیاهـان بـرا     بکنترل می کنند، می

 .یابدجذب آب و مواد غذایی افزایش می

این باکتري دیگر عوامل تنظیم کننده رشد گیاهی مانند اکسین ها، سیتوکینن ها، آبسیزیک اسید، ریبوفالوین 

  . بهبود رشد و عملکرد گیاه تاثیر ویژه اي دارند و ویتامین ها تولید می نماید که این مواد  نیز در

را بیشـتر کـرده و از ایـن طریـق       (Water uptake efficiency)به عبارت دیگر کارایی برداشت آب توسط گیاه 

 .راندمان آبیاري نیز افزایش خواهد یافت
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  کورتکس گندم سلولی بافتآزورایزوبیوم در فضاي بین -3شکل 

 یتروکارا کود زیستی ازته ن

  اي بیولوژیــک اســت و حــاوي جمعیــت زیــادي از بــاکتري     فــرآورده کــود زیســتی ازتــه نیتروکــارا    

 Azorhizobium caulinodans زي بوده و به منظور تـامین مـواد مـورد نیـاز گیـاه      خاك این باکتري. باشدمی

ن با تولید چنین ترکیباتی تاثیر مثبتی بر رشد بنابرای. شودهاي رشد تولید و مصرف میخصوصا ازت و هورمون

و سالمت گیاهان در شرایط آب و هوایی و خاك هاي مختلـف داشـته و همچنـین فراهمـی مـواد معـدنی را       

  .گرددگرمی عرضه می 100این محصول در بسته هاي . دهندافزایش داده و آن را در اختیار گیاه قرار می

 باشد که به میزان  به شرح زیر میکود زیستی ازته نیتروکارا موجود در ازت  نام علمی ریزسازوارة تثبیت کنندة

CFU/gr 109 شوند هاي کود زیستی تولید می در بسته.  

  آزورایزوبیوم کائولینودنس 

Azorhizobium caulinodans  

   کود زیستیاستفاده از کود شیمیایی در مقایسه با 

جود در خاك است، بنابراین با افزودن آن، تعادل دینامیک خـاك  هاي موحاوي باکتري کود زیستیاز آنجا که 

ترشدن بافـت خـاك و در نتیجـه مشـکل      استفاده از کودهاي شیمیایی می تواند موجب سخت. خورد بهم نمی

دهـی، اسـتفاده از    بطور کلی به خاطر افزایش محصول. شدن نفوذ اکسیژن و سخت تر شدن عمل شخم گردد

  .صرفه جویی اقتصادي در کشاورزي می شودکودهاي بیولوژیک موجب 

 آزورایزوبیوم

 آزورایزوبیوم
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عدم مصرف بهینه کودهاي شیمیایی منجمله اوره که حاوي مقادیرزیادي ازت است، تعادل پویاي خاك را به 

رویه ازت است که  مطلوب مصرف بی هاي هرز هم یکی از نتایج نا در واقع پیدایش و رویش علف. زند هم می

جریان آب در نهرها باعث رشد بیش از حد این گیاهان و در نتیجه خفگی از بین بردن آنها دشوارتر و کندي 

شود و با نفوذ پسابهاي آلوده به سم و عناصر موجود در کودهاي  بومها می تاالبها و انهدام تدریجی این زیست

) 4(شکل . زدسا ها و تاالبها موجبات نابودي ماهیان و سایر آبزیان را فراهم می ها، دریاچه شیمیایی به رودخانه

به علت حاللیت زیاد در آب، به ) بویژه اوره(کودهاي شیمیایی ازته . دهد اثرات کودهاي شیمیایی را نشان می

  . کنند که عواقب مربوط به خودش را به دنبال دارد هاي آب زیرزمینی نفوذ می سرعت در سفره

  

  اثرات کودهاي شیمیایی -4شکل

نیترات زیاد در آب . شود در انسان و دام باعث بروز عوارض سوء می مصرف آب آلوده به ترکیبات نیتراته

باعث سقط جنین و کاهش تولید شیر در دامها شده و در انسان مخصوصاً در نوزادان، رشد را تحت تأثیر قرار 

دهد که عرضۀ این ترکیبات به  تجمع ترکیبات ازته در گیاه یک پدیدة طبیعی بوده و هنگامی رخ می. دهد می

مقدار تجمع ترکیبات ازته در گیاه بوسیلۀ . یاه بیشتر از کاهش یا مصرف آن در اثر جذب و تحلیل باشدگ

  .کند عوامل محیطی، مدیریت کوددهی و عملیات زراعی تغییر می

. گذارند مقدار کود، نوع کود و روش کاربرد کود بر تجمع ترکیبات ازته در خاك و نهایتاً در گیاه تأثیر می
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مصرف بافتهاي گیاهی که حاوي نیترات . کنند ازته بیشتر بصورت نیترات در گیاه تجمع پیدا میترکیبات 

هموگلوبینیا یکی از بیماریهایی است  مت. شوند بیش از حد هستند در انسان موجب بروز بیماریهاي جدي می

حاوي مقدار زیادي مصرف مواد گیاهی که . شود که مصرف بافتهاي آلوده به ترکیبات نیتراته باعث آن می

اصطالح مسمومیت نیتراتی در . شود ترکیبات نیتراته هستند در پستانداران باعث ایجاد مسمومیت نیتراتی می

حاللیت نیتریت . آید حقیقت به دلیل مسمومیت نیتریتی است که در معدة اطفال در اثر احیاء نیترات پدید می

نیتریت، آهن موجود در هموگلوبین . شود دار معده وارد خون میدر آب مانند نیترات زیاد بوده و به آسانی از ج

کند یعنی آهن هموگلوبین از دو ظرفیتی به سه ظرفیتی تبدیل می شود  را اکسید و به آهن فریک تبدیل می

نماید که این ترکیب جدید قادر به حمل اکسیژن  هموگلوبینیا را می و ایجاد رنگدانه هاي قهوه اي رنگ یا مت

ساختن اکسیژن در بافتها نبوده و از این طریق با افزایش مت هموگلوبینیا در بدن انسان و مخصوصاً  و آزاد

درصد نسبت به کل هموگلوبین، بیماري کم خونی ناشی از مسمومیت  5نوزادان در غلظتهاي باالتر از 

 .آید نیتراتی بوجود می

  :یل خالصه نمودتوان در موارد ذدر کل مضرات مصرف کودهاي شیمیایی را می

  1387میلیارد تومان یارانه در سال  1100تخصیص (تحمیل هزینه هنگفت به اقتصاد کشور( 

 بر هم خوردن تعادل دینامیک خاك 

 آلودگی منابع آب آشامیدنی و خاك 

 کاهش کیفیت، عطر و طعم محصوالت 

  تجمع نیترات و ایجاد بیماري در انسان و دام 

 بر هم زدن تعادل اکوسیستم ها  

 مشکالت تولید در صنایع پتروشیمی و هزینه هنگفت سرمایه گذاري  
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به طور کلی امروزه با توجه به مشکالتی که مصرف بی رویه کودهاي شیمیایی بوجود آورده است، استفاده از 

کودهاي بیولوژیک به عنوان فرآورده اي دوستدار طبیعت و کمک کننده به کشاورزان براي تولید محصوالت 

بدون تردید کاربرد کودهاي بیولوژیک عالوه بر اثرات مثبتی که بر کلیه  .ورد توجه قرار گرفته استسالم، م

خصوصیات خاك دارد، از جنبه هاي اقتصادي ، زیست محیطی و اجتماعی نیز مثمر ثمر واقع شده و می تواند 

 .به عنوان جایگزینی مناسب ومطلوب براي کودهاي شیمیایی باشد

ش هاي جدیدي که در ارتباط با کشاورزي تحت عنوان کشاورزي پایدار، ارگانیک درحال حاضر نگر

  .وبیولوژیک مطرح می باشد به بهره برداري از چنین منابعی استوار است

  :باشدبه طور خالصه شامل موارد ذیل می زیستیبا توجه به موارد بیان شده مزایاي کاربرد کودهاي 

 وشیمیعدم وابستگی به صنایع نفت و پتر 

 صرفه جویی در هزینه تامین نهاده هاي تولید 

 کاهش در پرداخت  یارانه تهیه و توزیع کود شیمیایی 

 مزایاي زیست محیطی و بهداشتی 

  حفظ و توسعه باروري خاك)Soil Productivity( 

 تولید محصوالت سالم و بدون آلودگی شیمیایی 

 عدم ایجاد آلودگی در خاك و آب 

 یاتیمزایاي اقتصادي و عمل 

  افزایش حاصلخیزي خاك)Soil Fertility( 

 ایجاد تعادل پایدار در سیستمهاي تولید کشاورزي 
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  صرفه جویی در هزینه هاي حمل، انبارداري، توزیع (درصد معمول  36کاهش حجم کود مورد نیاز تا

  )و مصرف

 

 :موارد مصرف کود بیولوژیک نیترو کارا

 زراعت  

 باغبانی  

 گلکاري  

 ايمحصوالت گلخانه  

 گیاهان خانگی 

  

  کود زیستی ازته نیتروکارا  مزایاي استفاده از

 در مزارع و باغات ازته کاهش مصرف کودهاي شیمیایی  

 تولید غذاي سالم 

 بهبود کیفیت خاك و افزایش راندمان آب مصرفی 

 و ها، آبسیزیک اسید، ریبوفالوین  ها، سیتوکینن با تولید عوامل تنظیم کننده رشد گیاهی مانند اکسین

  .ها در بهبود رشد و عملکرد گیاه تاثیر دارند ویتامین

 ها، افزایش رشد گیاه و بهبود کیفیت و عملکرد محصول زنی دانه افزایش سرعت جوانه  

  افزایش سالمت قسمت هاي هوایی و زمینی گیاهان و مقاومت بیشتر در برابر خشکی 

 همراه با محیط زیست و بی خطر براي انسان، گیاه و حشرات  

 هزینه ارزان  

 استفاده آسان  
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  کود زیستی ازته نیتروکارا هاي مصرف روش

  

  )هاي آزمایشی مثل کرت( در قطعات کوچک  براي کشت مصرف کود زیستی روش هاي

 )بذرمال( 1روش

زیستی در قطعه هاي کوچک، پس از برآورد نسبت ها و رقت هاي مناسب  کود براي استفاده از

زیستی را با  کودگرم براي یک هکتار، محلول  100عایت نسبت نسبت به سطح زیر کشت، با ر

  .رقت مناسب تهیه کرده و مقدار مناسب را براي قطعۀ مورد نظر مصرف کنید

باشد، پس از کاشتن  در صورتی که عملیات تلقیح بذر مشکل و داراي خطاي آزمایشی زیاد می

بریزید تا بدین ترتیب بذرمال زیستی را روي آن  کودمقدار مورد نظر محلول  ،بذر در خاك

  .شود

  

  )به همراه آبیاري یا سرك( 2روش

زیستی به همراه آبیاري پس از برآورد نسبت ها و رقت هاي مناسب  کود جهت استفاده از

زیستی را با  کودگرم براي یک هکتار، محلول  100نسبت به سطح زیر کشت، با رعایت نسبت 

زیستی را در یک بشکه یا ظرف شیردار ریخته و در  دکوسپس محلول . رقت مناسب تهیه کنید

مسیر آبیاري قرار دهید و هنگامی که آب به اواسط قطعه رسید شیر بشکه را کمی باز کنید تا 

 .محلول کود به تدریج وارد آب آبیاري گردد

هاي آماري، باید سیستم آبیاري طوري تعبیه گردد  توجه داشته باشید که براي انجام آزمایش

  ..هاي مختلف زمین به یکدیگر راه نداشته باشد آب قطعه که

 

هاي آماري جهت یکنواختی آزمایش، در تیمار شاهد از آب بدون باکتري به  در طرح: نکته

 .کنید استفاده کنید روشی که کود زیستی را در تیمارهاي دیگر مصرف می
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  :بارور و نیتروکارا و یا مصرف توام نیترو کارا  مصرف کود زیستیروش 

قاشق  3(آب و شکر %  5ابتدا بذرها بر روي پالستیک یا زمین سیمانی قرار داده و محلول ) 1

طوریکه  هب کنید،خوبی با بذر مخلوط  هبر روي آنها پاشیده و ب) غذاخوري شکر در هر لیتر آب

  .بذور کامالً مرطوب شوند

، کنیدبذور پاشیده و کامال مخلوط بر روي  راگرمی از کود بیولوژیک نیتروکارا  100هربسته ) 2

  .کود نیترو کارا آغشته گردند هخوبی ب هطوریکه بذور ب هب

  .کنیدبذرها را در سایه خشک  )3

  .کنیدسریعاً با دست یا ماشین کشت را بذور ) 4

 

  :توجه

 .در صورت استفاده از کود شیمیایی ازته در قطعۀ مورد نظر، مصرف آنرا به نصف کاهش دهید .1

  .درجه نگهداري شود 35ي کود در دماي کمتر از ها بسته .2

  .از تابش مستقیم و طوالنی آفتاب و یا انجماد این کود بپرهیزید .3

  .سعی کنید تمام محتوي هر بسته را ظرف یک روز مصرف کنید .4

 .یی و سموم طبق معمول استفاده شوندسایر کودهاي شیمیا ازتهبه جز کود شیمیایی  .5
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  االت، انتقادات و پیشنهادات خودلطفاً براي ارائۀ سو

  با واحد تحقیق و توسعۀ شرکت زیست فناور سبز 

  هاي شماره تلفن

   021- 88972600و  021- 44580445

  یا ایمیل

 Co.com-info@GreenBiotech   

  تماس حاصل فرمایید


