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شرکت فراوری روی سپیدار

درباره ما

درباره ما

About Us
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شــرکت فــرآوری روی ســپیدار در ســال  1382بــا هــدف تأمیــن ســولفات روی مــورد نیــاز داخــل کشــور
و بــا افــق صــادرات ایــن محصــول بــه کشــورهای منطقــه بــا اســتعانت از خداونــد متعــال و بــا بهرهگیــری
از تکنولــوژی روز دنیــا آغــاز بــه کار کــرد.
شرکـ ــت فـ ــراوری روی سپیـ ـ ـ ــدار در حال حاضر بـ ــزرگترین تولیدکنن ـ ــده سولفــــــات روی پـــــــــودری
کــود روی در ایــران
خشــک  %34از طر یــق اســپریدرایر و همچنیــن تولیــد گر یــد مختلــف محلــول ِ
میباشــد .ایــن شــرکت مفتخــر اســت بــا کادری مجــرب و متخصــص پــس از دو دهــه تولیــد مــواد
گرید درخواســتی
شــیمیایی و کــودی بــا بهرهگیــری از دانــش و تکنولــوژی روز دنیــا میتوانــد جهــت تأمیــن ِ
متقاضیــان محتــرم بنــا بــه نیــاز مزرعــه و باغــات انجــام وظیفــه نمایــد.
در ح ـ ــال حاضــر ایــن شرکـ ـ ـ ــت توانسـ ـ ــته اسـ ـ ــت بــا عنایـ ـ ــت بــه درخواســـــــت مشتــــــــیان محتــــــــرم
سولفاتهای سدیم ،منگنز و آهن پودری را تولید و عرضه نماید.
ایــن شــرکت تولیــدات ســولفات روی  ،آهــن  ،منیز یــم و ســولفات ســدیم بــا درجــه خلـــــــوص بــاال و برگرفته
از دانــش فنـ ـ ـ ـ ــی و متخصصیــن و نی ـ ـ ــز ماشــینآالت مجهــز توانســته اســت کلیــه آالیندههــای موجــود در
تولیــدات خــود را در حــد اســتانداردهای موجــود بزدایــد و بــه مصــرف کننــده عرضــه نمایــد.
بــا امکانــات موجــود ،ایــن شــرکت در طــول فعالیــت خــود توانســته اســت تــا حــدودی تأمینکننــده
خــورا ک دام و طیــور و مکمــل تولیــدات کودهــای مختلــف در کشــاورزی و نیــز شــویندهها باشــد.

محصوالت شرکت فراوری روی سپیدار  -سولفات روی

درباره محصول

درباره محصول

Zinc sulfate
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 8محصوالت شرکت فراوری روی سپیدار  -سولفات روی

درباره محصول

درباره محصول

Zinc sulfate

روی بــه عنــوان یکــی از عناصــر ریزمغــذی و ضــروری ،نقــش مهمــی در فرایندهــای فتوســنتز و تشــکیل
قنــد ،حاصلخیــزی ،رشــد و مقاومــت در برابــر بیمــاری گیــاه دارد و در ســاخته شــدن و تجز یــه پروتئینهــا
در گیــاه دخالــت دارد .روی بطــور غيــر مســتقيم روابــط آب در گياهــان را تنظيــم ميكنــد .فقــدان ایــن
عنصــر در گیــاه باعــث تضعیــف ســامت و حاصلخیــزی میگــردد .کــه باعــث افــت محصــول و پاییــن
آمــدن کیفیــت آن میشــود.

بیشتر زمینهای زراعی درکشورمان دارای کمبود روی میباشد.
ً
مانند غالت و درختان میوه که به شدت تحت تاثیر کمبود روی هستند.
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 10محصوالت شرکت فراوری روی سپیدار  -سولفات روی

درباره محصول

حساســیت محصــوالت مختلــف بــه کمبــود روی در خــا ک ،متفــاوت اســت .ذرت ،گنــدم ،برنــج،
ً
ســویا ،نخــود ،ســورگوم ،مرکبــات و انگــور همــه نحــت تاثیــر کمبــود روی هســتند .درختــان مرکبــات در
جنــوب و شــمال ایــران نســبت بــه ســایر درختــان میــوه مثــل ســیب  ،گالبــی و هلــو حســاستر هســتند.
توصیــه میشــود قبــل از اقــدام بــه کاشــت درخــت ،وضعیــت روی در باغــات جوانــی کــه اراضــی آن بکــر
یــا تســطیح شــده اســت ،بررســی و نســبت بــه اصــاح اقــدام شــود.

Zinc sulfate

طریقه مصرف

11

سولفات روی پودری تولیدی این شرکت با خلوص %34
ً
و عاری از کلیه عناصر زیان آور و سنگین بوده و کامال حالل در آب میباشد
روی به شكل كاتيون دو ظرفيتی  Zn+2جذب گياه میشود .
ســولفات روی بــه هــر دو روش محلــول پاشــی و خا کــی ،در انــواع سیســتمهای آبیــاری اعــم از قطــرهای
و بارانــی مصــرف میشــود.
فرمول شیمیایی
SO4Zn
مصرف خاکی
 20تا  80گرم برای هر درخت
نهالهای جوان
 150تا  300گرم برای هر درخت
درختان غیرمثمر
 80تا  150گرم برای هر درخت
درختان در مرحله بازدهی
در زمستان در نیمه سایه انداز درخت تا عمق ریشه های فعال با
خاک مخلوط شود
 20تا  50کیلوگرم در هر هکتار
نباتات زراعی بازدهی
هنگام تهیه بستر بذر با سایر کودهای اصلی زیر خاک شود

 12محصوالت شرکت فراوری روی سپیدار  -سولفات روی

موارد و میزان مصرف

Zinc sulfate

نکات فنی و موارد کاربرد

مصرف محلولپاشی

نکات ّفنی

با غلظت  2تا  4در هزار
درختان
در فصل خواب بالفاصله پس از هرس و همچنین در فصل بهار
بالفاصله پس از ریزش گلبرگها .در صورت مشاهده کمبود می توان
این کار را هر  15روز یک بار انجام داد
با غلظت  2در هزار
نباتات زراعی
از یک ماه پس از کشت تا رفع کامل عالئم کمبود می توان این کار را
هر  20روز یک بار انجام داد

حاللیت سولفات روی بسیار وابسته به  PHخاک است
سولفات منیزیم قابلیت دسترسی روی و جذب توسط ریشه را
افزایش میدهد

مصرف در تولید کودکامل ماکرو باغات ،زراعت و آبیاری
مصرف در خوراک دام و طیور

موارد کاربرد
سولفات روی در ساخت محصوالت بسیار زیادی به طور گسترده
استفاده میشود  .کاربردهای عمده این ماده عبارتند از :
تولید انواع کود های شیمیایی
تولید کود کامل ماکرو (باغبانی  -زراعت  -آبیاری)
کشاورزی و باغات
تولید خوراک دام و طیور
آبـ ـ ـ ـکـ ـ ـ ــاری روی
صنایع ابریشم مصنوعی ویسکوز
صنایع کاغذ سازی و ...
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 14محصوالت شرکت فراوری روی سپیدار  -سولفات آهن

درباره محصول

درباره محصول

Ferric sulfate
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زاج سبز ،یکی از ریز مغذیهای مهم و مفید و ضروری کشاورزی میباشد.
ســولفات آهــن از پــر مصرفتریــن مــواد شــیمیایی میباشــد .عــاوه بــر کشــورهای آلمــان و انگلیــس در
اروپــا و هنــد و چیــن کــه در آســیا از عمدهتریــن تولیــد کننــدگان جهانــی ایــن مــاده میباشــند ،ایــران
نیــز بدلیــل نیــاز فــراوان بــه ســولفاتهای آهــن دارای واحــد هــای تولیــدی زیــادی میباشــد .محصــول
تولیــدی در کارخانجــات ایرانــی هــم بــرای مصــارف داخلــی میباشــد و هــم بــه کشــور هــای همســایه از
جملــه عــراق ،ترکیــه ،ارمنســتان ،پا کســتان و تاجیکســتان صــادر میشــود.

کهــای ایــران ،مقــدار قابــل توجهــی آهــک دارنــد کــه ریشــه گیــاه بــا ایجــاد شــرایط
اغلــب خا 
و یــژهای در اطــراف خــود از قلیائیــت خــا ک میکاهــد و آهــن مــورد نیــاز خــود را تأمیــن میکنــد .آبیــاری
ســنگین و هــر عاملــی کــه تهو یــه خــا ک را کاهــش بدهــد موجــب افزایــش غلظــت دی ا کســید کربــن در
یشــود و در نتیجــه از جــذب آهــن کاســته خواهــد شــد .عــاوه بــر ایــن ،مقــدار بيــش از حــد
خــا ک م 
عناصــر دیگــری ماننــد منگنــز ،فســفر ،مــس ،روی و نيــكل در خــا ک ممکــن اســت منجــر بــه کمبــود آهــن
گــردد.

 16محصوالت شرکت فراوری روی سپیدار  -سولفات آهن

عالئم کمبود آهن

Ferric sulfate

موارد و میزان مصرف

فقــدان آهــن در گیاهــان ،باعــث از بیــن رفتــن کلروفیــل و در نتیجــه زردی برگهــا و کاهــش فتوســنتز
میشــود .در ایــن صــورت کل ســطح بــرگ (بجــز رگبرگهــا) زرد رنــگ میشــود .الزم بــه ذ کــر اســت کــه
یشــود و بــه تدر یــج کل
ایــن عال ئــم ابتــدا در برگهــای جــوان و قســمتهای بــاالی ســاقه مشــاهده م 
گیــاه را در بــر میگیــرد.

فرمول شیمیایی
FeSO4.H2O

مصــرف ســولفات آهــن بعنــوان کــود بــه همــراه گوگــرد و با كتــری تیوباســیلوس باعــث بهبــود شــرایط
تغذیــهای گیاهــان شــده و در طوالنــی مــدت میتوانــد کمبودآهــن را برطــرف ســازد.

مصرف خانگی

راهکارهای رفع کمبود آهن:
 -1آبیـــــاری سبـــــک با تعــــداد بیشــــتر
 -2کاشت گیاهان مقاوم به کمبود آهن
 -3افـــــزودن مــــــواد آلــــــی بــــه خـــــا ک
 -4مصرف کودهای شیمیایــی مناسب
 -5استفـاده از عنصر گوگـرد و مصـــرف
سولفات آهن

نهالهای جوان
درختان غیرمثمر
درختان در مرحله بازدهی
نباتات زراعی

 100تا  300گرم برای هر درخت
 300تا  400گرم برای هر درخت
 300تا  900گرم برای هر درخت
 200تا  300کیلوگرم در هکتار

مصرف محلولپاشی و در طول فصل رشد
درختان
نباتات زراعی

 5کیلوگرم در هزارلیترآب
 5کیلوگرم در هزارلیترآب
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موارد کاربرد

نکات ّفنی در جهت افزایش کارایی
ً
این ریز مغذی به همراه کود حیوانی خصوصا در محدوده ریشه
مصرف شود
هنگام محلول پاشی ،اوره را با غلظت  2تا  5در هزار به محلول
سولفات آهن اضافه شود
به هنگام گل دهی و اوایل دوره شکل گیری میوه نباید سولفات
آهن را محلول پاشی نمود

Ferric sulfate

موارد کاربرد

موارد کاربرد
تولید انواع کود کشاورزی
ریز مغذی کشاورزی
کشاورزی جهت تامین آهن خاک های با فقر آهن از کود سولفات آهن
صنایع تولید رنگدانه های آهن
صتایع استخراج روی جهت رسوب دهی با هالوژن هایی
نظیر کلر و فلوئور
کاتالیزور
صنایع دباغی و چرم سازی
صنایع نساجی
تصفیه ی آب
ریختگری چدن و ...
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 20محصوالت شرکت فراوری روی سپیدار  -سولفات سدیم

درباره محصول

ســولفات ســدیم (نمــک ســدیم اســید ســولفوریک) یکــی از عمومیتریــن مــواد بســیاری از آبهــای
معدنــی هماننــد آب دریــا میباشــد و در بســیاری از دریاچههــای شــور سراســر جهــان ســولفات ســدیم
ی از اصلیت ریــن محلوله ـا
موجــود اســت .همچنیــن ســولفات در رزشهــ ا جــ و وجــود داشــته و یکــ 
ی شــور در سرتاســر دنیــا مقادیــر مختلف ـی
ی از دریاچههــا 
موجــود در بــرف و بــاران میباشــد .بســیار 
ت اســتخراج م ـی
ســولفات ســدیم دارنــد کــه از اینگونــه منابــع مقــدار زیــا د ســولفات بــه صــورت تجــار 
ً
ی
ن بــرا 
ی از متخصصیــن فــرق آنیــو 
شــود.زیرا ســدیم معمــوال جــزو کاتیونهــای غالــب اســت ،برخــ 
ی ســولفات ســدیم غالــب
اینگونــه دریاچههــا قائــل میشــوند ،بدیــن معن ـی کــه دریاچههای ـی کــه دارا 
ی را کــه کربنــات غالــب دارنــد بــه عنــوان دریاچههــای
هســتند بــه عنــوان دریاچههــای تلــخ و آنهایــ 
آلــکالا ســودا مینامنــد.
مشخصات فیزیکی و مینریالوژیکی:
ســولفات ســدیم از نظــر شــیمیایی بســیار پایــدار اســت .در درجــه حــرارت بــاال میتــوان آن را بــا کاهــش
ســدیم کربــو ترمــال ،آن را تبدیــل بــه ســولفید کــرد:
Na2SO4 + 2 C → Na2S + 2 CO2
ســولفات ســدیم در شــکل طبیعــیاش ا گــر بــه صــورت نمــک آبــدار یافــت شــود بــه آن ،میرابیلیــت
( )Mirabiliteیــا نمــک گلوبــر م گونــد و نــوع خشــک آن بــه نــام تنــاردت( )Thenarditeمشــهور اســت.
ســولفات ســدیم آبــدار ا میرابیلیــت در طبیعــت بیشــتر یافــت میشــود.
ســولفات س ـدیم در درجــات مختلــف خلــوص وجــود دارد کــه بــه طــور تئــورک از کرســتالها خالــص
یشــود.
صهــا یافــت م 
میرابیلیته ـا شــکفته شــده تــا ترکیــب و مخلــوط از دگــر نمکهــا و ناخال 
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در ایــن شــرکت ســولفات ســدیم بــه صــورت خشــک و پــودری از طر یــق اســپری درایــر بــا درصــد
یگــردد .بنابرایــن ســولفات ســدیم تولیــدی فاقــد هرگونــه ناخالصــی هــای مضــر
خلــوص  %99تولیــد م 
ماننــد ســرب ،آرســنیک و غیــره اســت .
ً
ً
ایــن ویژگــی مخصوصــا از آن جهــت کــه پــودر ســولفات ســدیم عمدتــا در ســاخت پودرهــای شــوینده
دســتی و ماشــینی کار بــرد دارد از اهمیــت و یــژهای برخــوردار اســت و ایــن امــکان را فراهــم آورده کــه ایــن
محصــول در تولیــد خــورا ک دام و طیــور و داروهــای دامــی نیــز مصــرف شــود .
فرمول شیمیایی
Na2SO4
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موارد کاربرد
صنایع شیشهسازی
صنایع داروسازی
صنایع نساجی و رنگرزی
صنایع شویندهها و پاککنندهها
صنایع عکاسی
صنایع نظامی
صنایع کاغذ و ...

کاربرد در صنایع :
صنایع پودر شوینده :
كاربردهــا و مصــارف پودرهــای شــوینده و پا کكننــده بــا ســرعت زیــادی توســعه مییابــد ،خنثــی بــودن
ســولفات ســدیم در دماهــای پائیــن و تمایــل بــه وا كنــش در دماهــای بــاال موجــب اســتفاده از آن بــه عنــوان
یكــی از مــواد اولیــه اصلــی صنایــع شــوینده (پودرهــای شــوینده خانگــی) بــه عنــوان یكــی از بهتر یــن
پا کكنندههــا و حال لهــا ،شــده اســت .ایــن مــاده در ســاختمان پودرهــای شــوینده ،عــاوه بــر ســازنده
و پركننــده ارزان قیمــت ،باعــث افزایــش خاصیــت پا کكنندگــی و ازدیــاد خاصیــت تعلیــق آن نیــز
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یگــذارد .امــروزه پـودرهـــای شـــوینده
یشــود و بــر روی خــواص كلوئیــدی سیســتم تمیزکــن نیــز اثــر م 
م 
فسف ــاتی مســائل زیســت محیطــی ز یــادی را ســبب شــده اســت در پاســخ بــه ایــن مشــكالت ،ســازندگان
پودرهــای شــوینده ،بــه وسیل ــه خــارج كــردن تریپلــی فســفات ســدیم ( )STPPاز فرآینــد ،تغییراتــی را در
پودرهــای شــوینده ایجــاد نمودنــد .و بســیاری از ســازندگان از ســولفات ســدیم بــه جــای آن اســتفاده
نمودنــد .بــه طــور كلــی امــروزه حــدود یــك ســوم ( )1/3وزن مــواد پا کكننــده مصرفــی در ماشــینهای
رختشــوئی ،ســولفات ســدیم اســت.
صنایع شیشهسازی:
بیشــترین مصــرف ســولفات ســدیم در صنایــع شیشــه بــرای تولیــد شیش ـههای جــام (شیشــه تخــت) بــه
روش فلــوت اســت و در تولیــد ســایر محصــوالت شیش ـهای از جملــه ظــروف شیشــهای ،بطریهــای
شیش ـهای داروئــی و طبــی ،شیش ـههای مخصــوص (پیركــس ،فایبــرگالس ،كاالهــای شیشــهای
آزمایشــگاهی و خانگــی) مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.
ســولفات ســدیم در داخــل كور ههــای ذوب شیشــه بــه ا كســیدهای  SO3 ،Na2Oتجزیه شــده و گازهــای
بهــای بــزرگ مینمایــد و ضمــن اینكــه حبابهــا میخواهنــد از
حاصلــه در داخــل مــذاب تولیــد حبا 
ســطح مــذاب خــارج شــوند ،همــراه خــود حبابهــای ر یــز موجــود در داخــل گــدازه شیشــه (حبابهــای
هــوا) را خــارج میكننــد و مانــع از حضــور ایــن حبابهــای ر یــز در شیشــه میشــوند و بــر ایــن اســاس
ً
ســولفات ســدیمی از كــف كــردن و تشــكیل حبــاب (كــف ذوب نشــده ســیلیس) كــه غالبــا بــه صــورت
یگــردد ،بــه هنــگام ذوب جلوگیــری مینمایــد و کیفیــت ظاهــری و
شــناور در داخــل شیشــه ظاهــر م 
عملکــردی شیشــه را بهبــود میبخشــد .بعــاوه ســولفات ســدیم بــه عنــوان كمــک ذوب باعــث افزایــش
ســرعت ذوب ســیلیس شــده و در عیــن حــال تمایــل گازهــای قلیایــی را بــرای تشــكیل حبــاب
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كاهــش میدهــد لــذا از تولیــد ســیلیس در داخــل كــوره جلوگیــری نمــوده و باعــث ارتقــا كیفیــت
شیشــههای سیلیســی ( )High Silicaمیگــردد.
صنایع تولید کاغذ:
مصــرف عمــده ســولفات ســدیم در صنایــع كاغذســازی در تهیــه خمیــر كاغــذ کرافــت اســت .ایــن مــاده
در طــی یــك فرآینــد شــیمیایی مخصــوص بــه خــود ،در تشــكیل خمیــر مایــه كاغــذ كرافــت مؤثــر اســت.
ایــن نــوع كاغــذ در ســاخت پا كتهــای بســتهبندی ســیمان ،كارتــن و مقــوا كار بــرد فــراوان دارد.
در فرآینــد تولیــد كاغــذ كرافــت از ســولفید ســدیم ( )Na2Sبــرای هضــم خاشــا ک و چــوب اســتفاده
میشــود ،ئیدروكســید ســدیم ( )NaOHو ســولفید ســدیم مــورد نیــاز نیــز از ســولفات ســدیم تأمیــن
میشــود.
سایر موارد :
ســولفات ســدیم یــک منبــع اقتصــادی و مناســب بــرای  Na2Oدر تعــدادی از صنایــع از جملــه رنگــرزی
پارچههــای نســاجی ،دباغــی و چــرم ســازی ،صنایــع چــوب و ...میباشــد .کاربردهــای دیگــر ایــن مــاده
عبارتنــد از صنایــع داروســازی ،کودهــای شــیمیایی ،تولیــد اســفنجهای مصنوعــی و ...
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منگنــــــز از عناصــــــر بسیــــــار مهــــــم در تشکــــــیل كلــــــروپالست و سیست ـ ـ ـمهای آنزیم ـ ــی گیــاه
میباشــد و مصــرف كــود آن باعــث بهبــود فتوســنتز گیــاه و افزایــش تولیــد محصــول خواهــد شــد.
مصــرف نامتعــادل کودهــا ،میــزان آهــک بــاال در خا كهــا pH ،بــاال و مــاده آلــی كــم ،باعــث میشــوند كــه
قابلیــت اســتفاده از ایــن عنصــر توســط گیاهــان محــدود باشــد و خســارات جبــران ناپذیــری را بــر میــزان
تولیــد و كیفیــت محصــوالت وارد میكننــد .عال ئــم و عــوارض ناشــی از كمبــود ایــن عنصــر در ا كثــر نقــاط
ایــران و در اغلــب محصــوالت بــه چشــم میخــورد .اســتفاده از كودهــای شــیمیایی حــاوی ایــن عنصــر
بــه خصــوص همــراه مــاده آلــی ،گوگــرد و با كتریهــای مربوطــه باعــث بهبــود شــرایط تغذی ـهای گیاهــان
شــده و بســیاری از نارســائیهای تغذی ـهای را برطــرف میســازد.

درباره محصول
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فرمول شیمیایی
MnSO4
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عالئم کمبود آهن

کمبــود منگنــز در گیاهــان متفــاوت عــوارض متفاوتــی دارنــد ،بعنــوان مثــال بیشــترین حساســیت بــه
کمبــود منگنــز را ســیبزمینی ،غــات و درختــان میــوه از خــود نشــان میدهنــد .عال ئــم کمبــود منگنــز
ابتــدا در بافتهــای جــوان گیــاه دیــده میشــود و در غــات نقــاط قهــوهای رنگــی بــر روی حاشــیه برگــی
گهــای جــوان
بوجــود میآیــد .در مرکبــات کمبــود منگنــز بــه صــورت رنــگ ســبز روشــن در حاشــیه بر 
میباشــد امــا رگبرگهــا بــه رنــگ ســبز تیــره باقــی میماننــد.
این كود هم در خا کها اسید و هم در خا کها قلیا قابل مصرف است .

طریقه مصرف

Manganese(II) sulfate
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یشــود .همچنیــن گیــاه مــی توانــد
منگنــز در خــا ک بــه شــكل كاتیــون دو ظرفیتــی  Mn+2جــذب م 
منگنــز را بــه هــر یــک از ایــن دو صــورت بــه طــور مســتقیم و از طر یــق بــرگ جــذب کنــد.
محلول پاشی:
کمبــود منگنــز در گیاهــان بــه شــدت روی و آهــن نیســت ولــی در مناطقــی کــه  pHباالســت
ً
و خصوصــا دان ههــای روغنـ ـ ــی مص ـ ــرف منگن ـ ــز قاب ـ ــل توج ـ ــه اســـــت .از طریــــــق خـــــا ک
ً
یهــای دیگــر و ترجیحــا بــا کــود حیوانــی قابــل
 30 -20کیلوگــرم در هکتــار همــراه بــا ریزمغذ 
مصــرف اســت .محلــول پاشــی بــا غلظــت  7-5در هــزار بــه تنهایــی و یــا در صــورت اختــاط
بــا ســایر ریزمغــذی هــا بــه نســبت غلظــت ســایر عناصــر تــا  2در هــزار کاهــش مییابــد.

محلول پاشی روی برگ برای رفع کمبود ،کاری سریع و متداول است
مصرف محلولپاشی
با غلظت پنج در هزار
محصوالت زراعی و باغی
یک ماه پس از سبز شدن
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مصرف خاکی
این کود از طریق جایگذاری عمقی (موضعی،چالکود و نواری) نیز قابل
مصرف است .در خاکهای سبک با آب آبیاری نیز قابل مصرف می باشد
اما تحت این شرایط بازیافت آن کمتر خواهد بود
درختان
در زمستان در قسمت میانی سایه انداز به همراه کود حیوانی و گوگرد
به صورت چالکود یا کانال کود به میزان  200تا  300گرم به ازاءهر
درخت بارور مصرف می شود.

نکات ّفنی در جهت افزایش کارایی
مصرف این کود به صورت  1تا  2سال در میان ،از کمبود این عنصر
جلوگیری می کند
مصرف این کود مخلوط با کود حیوانی خصوصا در محدوده فعالیت
ریشه باعث افزایش کارآیی این کود می شود
منگنز به مقدار کم مورد نیاز گیاه بوده و زیادی آن نیز سمی می باشد

نباتات زراعی
هنگام تهیه بستر بذر همراه با سایر کودهای زمستانه به میزان  50تا
 80کیلو گرم در هکتار زیر خاک مصرف می گردد

موارد کاربرد
ریزمغذی کشاورزی
انواع کود کشاورزی

محلول پاششی
در درختان میوه به نسبت  3تا  4در هزار و در محصوالت زراعی به
نسبت  2تا  3در هزار محلولپاشی می گردد

صنایع شیمیایی از جمله استخراج فلز روی از خا
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درباره محصول
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