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کشــور  شــرکت فــرآوری روی ســپیدار در ســال 1382 بــا هــدف تأمیــن ســولفات روی مــورد نیــاز داخــل 
کشــورهای منطقــه بــا اســتعانت از خداونــد متعــال و بــا بهره گیــری  و بــا افــق صــادرات ایــن محصــول بــه 

کــرد. کار  از تکنولــوژی روز دنیــا آغــاز بــه 

 شرکــــت فــــراوری روی سپیــــــــدار در حال حاضر بــــزرگ ترین تولیدکننـــــده سولفــــــات روی پـــــــــودری
کــوِد روی در ایــران  گریــد مختلــف محلــول  خشــک 34% از طریــق اســپری درایر و همچنیــن تولیــد 
کادری مجــرب و متخصــص پــس از دو دهــه تولیــد مــواد  بــا  می باشــد. ایــن شــرکت مفتخــر اســت 
گریِد درخواســتی  کــودی بــا بهره گیــری از دانــش و تکنولــوژی روز دنیــا می توانــد جهــت تأمیــن  شــیمیایی و 

ــد. ــاز مزرعــه و باغــات انجــام وظیفــه نمای ــه نی ــا ب ــرم بن ــان محت متقاضی

ــرم ــیان محتــــــ ــت مشتــــــ ــه درخواســـــ ــت ب ــا عنایــــ ــت ب ــته اســــ ــت توانســــ ــن شرکــــــ ــر ای ــال حاض  در حـــ
سولفات های سدیم، منگنز و آهن پودری را تولید و عرضه نماید.

ایــن شــرکت تولیــدات ســولفات روی ، آهــن ، منیزیــم و ســولفات ســدیم بــا درجــه خلـــــــوص بــاال و برگرفته 
کلیــه آالینده هــای موجــود در  از دانــش فنــــــــــی و متخصصیــن و نیـــــــز  ماشــین آالت مجهــز توانســته اســت 

کننــده عرضــه نمایــد. تولیــدات خــود را در حــد اســتانداردهای موجــود بزدایــد و بــه مصــرف 
بــا امکانــات موجــود، ایــن شــرکت در طــول فعالیــت خــود توانســته اســت تــا حــدودی تأمین کننــده 
نیــز شــوینده ها باشــد. کشــاورزی و  کودهــای مختلــف در  ک دام و طیــور و مکمــل تولیــدات  خــورا
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ســــــــــــــــولفـــــــــات روی
ســــــــــــــولفـــــــــــات آهن
ســــــــــــولفــــــــات سدیم
ســــــــــــولفــــــــــات منگنز
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روی بــه عنــوان یکــی از عناصــر ریزمغــذی و ضــروری، نقــش مهمــی در فرایندهــای فتوســنتز و تشــکیل 
گیــاه دارد و در ســاخته شــدن و تجزیــه پروتئین هــا  قنــد، حاصلخیــزی، رشــد و مقاومــت در برابــر بیمــاری 
گیاهــان را تنظیــم مي کنــد. فقــدان ایــن  گیــاه دخالــت دارد. روی بطــور غیــر مســتقیم روابــط آب در  در 
کــه باعــث افــت محصــول و پاییــن  گیــاه باعــث تضعیــف ســامت و حاصلخیــزی می گــردد.  عنصــر در 

کیفیــت آن می شــود. آمــدن 

بیشترزمینهایزراعیدرکشورماندارایکمبودرویمیباشد.
مانندغالتودرختانمیوهکهبهشدتتحتتًاثیرکمبودرویهستند.
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گنــدم، برنــج،  ک، متفــاوت اســت. ذرت،  کمبــود روی در خــا حساســیت محصــوالت مختلــف بــه 
ــان مرکبــات در  ــود روی هســتند. درخت کمب ــر  ســویا، نخــود، ســورگوم، مرکبــات و انگــور همــه نحــت تًاثی
ــو حســاس تر هســتند.  ــی و هل گاب ــوه مثــل ســیب ،  ــان می ــه ســایر درخت ــران نســبت ب جنــوب و شــمال ای
کــه اراضــی آن بکــر  کاشــت درخــت، وضعیــت روی در باغــات جوانــی  توصیــه می شــود قبــل از اقــدام بــه 

یــا تســطیح شــده اســت، بررســی و نســبت بــه اصــاح اقــدام شــود.
گیاه می شود . کاتیون دو ظرفیتی Zn+2  جذب  روی به شکل 

کــی، در انــواع سیســتم های آبیــاری اعــم از قطــره ای  ســولفات روی بــه هــر دو روش محلــول پاشــی و خا
و بارانــی مصــرف می شــود.

طریقه مصرف

فرمول شیمیایی
SO4Zn

مصرف خاکی

در زمستان در نیمه سایه انداز درخت تا عمق ریشه های فعال با 
خاک مخلوط شود

هنگام تهیه بستر بذر با سایر کودهای اصلی زیر خاک شود

 20 تا 80 گرم برای هر درخت
150 تا 300 گرم برای هر درخت
80  تا 150  گرم برای هر درخت

20 تا 50 کیلوگرم در هر هکتار

نهال های جوان
درختان غیرمثمر 

درختان در مرحله بازدهی

نباتات زراعی بازدهی

سولفات روی پودری تولیدی این شرکت با خلوص %34 
و عاری از کلیه عناصر زیان آور و سنگین بوده و کاماًل حالل در آب می باشد

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%DB%8C
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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 15 روز یک بار انجام داد

از یک ماه پس از کشت تا رفع کامل عالئم کمبود می توان این کار را 
هر 20 روز یک بار انجام داد

مصرف محلول پاشی

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

با غلظت 2 تا 4 در هزار

با غلظت 2 در هزار

درختان

نباتات زراعی

نکات فنی و موارد کاربرد

نکات فّنی

موارد کاربرد

حاللیت سولفات روی بسیار وابسته به PH خاک است

سولفات روی در ساخت محصوالت بسیار زیادی به طور گسترده 
استفاده می شود . کاربردهای عمده این ماده عبارتند از :

سولفات منیزیم قابلیت دسترسی روی و جذب توسط ریشه را 
افزایش می دهد

تولید انواع کود های شیمیایی
تولید کود کامل ماکرو )باغبانی - زراعت - آبیاری(

کشاورزی و باغات
تولید خوراک دام و طیور

آبـــــــکــــــــاری روی
صنایع ابریشم مصنوعی ویسکوز

صنایع کاغذ سازی و ...
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کشاورزی می باشد. زاج سبز، یکی از ریز مغذی های مهم و مفید و ضروری 
کشــورهای آلمــان و انگلیــس در  ــر  ــر مصرف تریــن مــواد شــیمیایی می باشــد. عــاوه ب ســولفات آهــن از پ
کننــدگان جهانــی ایــن مــاده می باشــند، ایــران  کــه در آســیا از عمده تریــن تولیــد  اروپــا و هنــد و چیــن 
نیــز بدلیــل نیــاز فــراوان بــه ســولفات های آهــن دارای واحــد هــای تولیــدی زیــادی می باشــد. محصــول 
کشــور هــای همســایه از  کارخانجــات ایرانــی هــم بــرای مصــارف داخلــی می باشــد و هــم بــه  تولیــدی در 

کســتان و تاجیکســتان صــادر می شــود. ــه، ارمنســتان، پا ــه عــراق، ترکی جمل

گیــاه بــا ایجــاد شــرایط  کــه ریشــه  ک هــای ایــران، مقــدار قابــل توجهــی آهــک دارنــد  اغلــب خا
ک می کاهــد و آهــن مــورد نیــاز خــود را تأمیــن می کنــد. آبیــاری  ویــژه ای در اطــراف خــود از قلیائیــت خــا
کربــن در  کســید  کاهــش بدهــد موجــب افزایــش غلظــت دی ا ک را  کــه تهویــه خــا ســنگین و هــر عاملــی 
ــن، مقــدار بیــش از حــد  ــر ای کاســته خواهــد شــد. عــاوه ب ک می شــود و در نتیجــه از جــذب آهــن  خــا
کمبــود آهــن  ک ممکــن اســت منجــر بــه  عناصــر دیگــری ماننــد منگنــز،  فســفر، مــس، روی و نیــکل در خــا

گــردد.                 
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کاهــش فتوســنتز  کلروفیــل و در نتیجــه زردی برگ هــا و  گیاهــان، باعــث از بیــن رفتــن   فقــدان آهــن در 
کــه  کل ســطح بــرگ )بجــز رگبرگ هــا( زرد رنــگ می شــود. الزم بــه ذکــر اســت  می شــود. در ایــن صــورت 
کل  ــج  ــه تدری ــود و ب ــاهده می ش ــاقه مش ــاالی س ــمت های ب ــوان و قس ــای ج ــدا در برگ ه ــم ابت ئ ــن عا ای

گیــاه را در بــر می گیــرد.

کتــری تیوباســیلوس باعــث بهبــود شــرایط  گوگــرد و با کــود بــه همــراه  مصــرف ســولفات آهــن بعنــوان 
کمبودآهــن را برطــرف ســازد. گیاهــان شــده و در طوالنــی مــدت می توانــد  تغذیــه ای 

راهکارهای رفع کمبود آهن:

1- آبیـــــاری سبـــــک با تعــــداد بیشــــتر
کمبود آهن گیاهان مقاوم به  کاشت   -2
ک 3- افـــــزودن مــــــواد آلــــــی بــــه خـــــا
کودهای شیمیایــی مناسب 4- مصرف 

گوگـرد و مصـــرف      5- استفـاده از عنصر 
سولفات آهن 

موارد و میزان مصرف

5 کیلوگرم در هزارلیترآب
5 کیلوگرم در هزارلیترآب

مصرف خانگی

مصرف محلول پاشی و در طول فصل رشد

100 تا 300 گرم برای هر درخت
300 تا 400 گرم برای هر درخت
300  تا 900  گرم برای هر درخت

200 تا 300 کیلوگرم در هکتار

نهال های جوان

درختان

درختان غیرمثمر 

نباتات زراعی

درختان در مرحله بازدهی
نباتات زراعی

فرمول شیمیایی
FeSO4.H2O
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نکات فّنی در جهت افزایش کارایی

 این ریز مغذی به همراه کود حیوانی خصوصًا در محدوده ریشه 
مصرف شود

هنگام محلول پاشی، اوره را با غلظت 2 تا 5 در هزار به محلول 
سولفات آهن اضافه شود

به هنگام گل دهی و اوایل دوره شکل گیری میوه نباید سولفات 
آهن را محلول پاشی نمود

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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ســولفات ســدیم )نمــک ســدیم اســید ســولفوریک( یکــی از عمومی تریــن مــواد بســیاری از آب هــای 
ــا می باشــد و در بســیاری از دریاچه هــای شــور سراســر جهــان ســولفات ســدیم  ــد آب دری ــی همانن معدن
از اصلی تر یــن محلول هــا   و  یکــی   موجــود اســت. همچنیــن ســولفات در ر زش هــا  جــو  وجــود داشــته 
موجــود در بــرف و بــاران می باشــد. بســیاری  از در یاچه هــای  شــور در سرتاســر دنیــا مقادیــر مختلفــی  
ــاد  ســولفات بــه صــورت تجــارت  اســتخراج مــی   کــه از ا ینگونــه منابــع مقــدار زی ســولفات ســدیم دارنــد 
کاتیون هــای  غالــب اســت، برخــی  از متخصصیــن فــرق آنیــون  بــرای   شــود.زیرا ســدیم معمــواًل جــزو 
کــه دارای  ســولفات ســدیم غالــب  کــه دریاچه هایــی   اینگونــه دریاچه هــا قائــل می شــوند، بد یــن معنــی  
کربنــات غالــب دارنــد بــه عنــوان دریاچه هــای   کــه  هســتند بــه عنــوان دریاچه هــای  تلــخ و آنهایــی  را 

آلــکال   ا ســودا می نامنــد.

مشخصاتفیزیکیومینریالوژیکی:
کاهــش  ســولفات ســدیم از نظــر شــیمیایی بســیار پایــدار اســت. در درجــه حــرارت بــاال می تــوان آن را بــا 

کــرد: کربــو ترمــال، آن را تبدیــل بــه ســولفید  ســدیم 
   Na2SO4 + 2 C → Na2S + 2 CO2

گــر بــه صــورت نمــک آبــدار  یافــت شــود بــه آن، میرابیلیــت  ســولفات ســد یم در شــکل طبیعــی اش ا
گو نــد و نــوع  خشــک آن بــه نــام تنــارد ت)Thenardite( مشــهور اســت.  گلوبــر م   )Mirabilite( یــا نمــک 

ســولفات ســدیم آبــدار  ا میرابیلیــت در طبیعــت بیشــتر یافــت می شــود.
کر ســتال ها  خالــص  ــه طــور تئــور ک از  کــه ب ســولفات ســد یم در درجــات مختلــف خلــوص وجــود دارد 

ــر نمک هــا و ناخالص هــا یافــت می شــود. ــوط  از د گ ــا ترکیــب و مخل میرابیلیت هــا  شــکفته شــده ت

ــد  ــا درص ــر ب ــپری درای ــق اس ــودری از طری ــک و پ ــورت خش ــه ص ــدیم ب ــولفات س ــرکت س ــن ش در ای
ــر  ــای مض ــی ه ــه ناخالص ــد هرگون ــدی فاق ــدیم تولی ــولفات س ــن س ــردد. بنابرای ــد می گ ــوص 99% تولی خل

ــت . ــره اس ــنیک و غی ــرب، آرس ــد س مانن
ــًا در ســاخت پودرهــای شــوینده  ــودر ســولفات ســدیم عمدت ــه پ ک ــن ویژگــی مخصوصــًا از آن جهــت  ای
کــه ایــن  کاربــرد دارد از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت و ایــن امــکان را فراهــم آورده  دســتی و ماشــینی 

ک دام و طیــور و داروهــای دامــی نیــز مصــرف شــود . محصــول در تولیــد خــورا

فرمول شیمیایی
Na2SO4
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کاربرددرصنایع:

صنایعپودرشوینده:
ک کننــده بــا ســرعت زیــادی توســعه می یابــد، خنثــی بــودن  کاربردهــا و مصــارف پودرهــای شــوینده و پا
کنــش در دماهــای بــاال موجــب اســتفاده از آن بــه عنــوان  ســولفات ســدیم در دماهــای پائیــن و تمایــل بــه وا
یکــی از مــواد اولیــه اصلــی صنایــع شــوینده )پودرهــای شــوینده خانگــی( بــه عنــوان یکــی از بهتریــن 
ک کننده هــا و حال هــا، شــده اســت. ایــن مــاده در ســاختمان پودرهــای شــوینده، عــاوه بــر ســازنده  پا
ک کنندگــی و ازدیــاد خاصیــت تعلیــق آن نیــز  و پرکننــده ارزان قیمــت، باعــث افزایــش خاصیــت پا

موارد کاربرد

صنایع شیشه سازی
صنایع داروسازی

صنایع نساجی و رنگرزی
صنایع شوینده ها و پاک کننده ها

صنایع عکاسی
صنایع نظامی

صنایع کاغذ و ...

کلوئیــدی سیســتم تمیزکــن نیــز اثــر می گــذارد. امــروزه پـودرهـــای شـــوینده  می شــود و بــر روی خــواص 
فسفـــاتی مســائل زیســت محیطــی زیــادی را ســبب شــده اســت در پاســخ بــه ایــن مشــکات، ســازندگان 
کــردن تریپلــی فســفات ســدیم )STPP( از فرآینــد، تغییراتــی را در  پودرهــای شــوینده، بــه وسیلـــه خــارج 
پودرهــای شــوینده ایجــاد نمودنــد. و بســیاری از ســازندگان از ســولفات ســدیم بــه جــای آن اســتفاده 
ک کننــده مصرفــی در ماشــین های  کلــی امــروزه حــدود یــك ســوم )1/3( وزن مــواد پا ــه طــور  ــد. ب نمودن

رختشــوئی، ســولفات ســدیم اســت.
 

صنایعشیشهسازی:
بیشــترین مصــرف ســولفات ســدیم در صنایــع شیشــه بــرای تولیــد شیشــه های جــام )شیشــه تخــت( بــه 
روش فلــوت اســت و در تولیــد ســایر محصــوالت شیشــه ای از جملــه ظــروف شیشــه ای، بطری هــای 
شیشــه ای  کاالهــای  فایبــرگاس،  )پیرکــس،  مخصــوص  شیشــه های  طبــی،  و  داروئــی  شیشــه ای 

قــرار می گیــرد. آزمایشــگاهی و خانگــی( مــورد اســتفاده 
گازهــای  کســیدهای SO3 ،Na2O تجزیه شــده و  کوره هــای ذوب شیشــه بــه ا ســولفات ســدیم در داخــل 
حاصلــه در داخــل مــذاب تولیــد حباب هــای بــزرگ می نمایــد و ضمــن اینکــه حباب هــا می خواهنــد از 
گــدازه شیشــه )حباب هــای  ســطح مــذاب خــارج شــوند، همــراه خــود حباب هــای ریــز موجــود در داخــل 
هــوا( را خــارج می کننــد و مانــع از حضــور ایــن حباب هــای ریــز در شیشــه می شــوند و بــر ایــن اســاس 
کــه غالبــًا بــه صــورت  کــردن و تشــکیل حبــاب )کــف ذوب نشــده ســیلیس(  کــف  ســولفات ســدیمی از 
کیفیــت ظاهــری و  شــناور در داخــل شیشــه ظاهــر می گــردد، بــه هنــگام ذوب جلوگیــری می نمایــد و 
کمــک ذوب باعــث افزایــش  عملکــردی شیشــه را بهبــود می بخشــد. بعــاوه ســولفات ســدیم بــه عنــوان 

گازهــای قلیایــی را بــرای تشــکیل حبــاب  ســرعت ذوب ســیلیس شــده و در عیــن حــال تمایــل 

نکات فنی و موارد کاربرد
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کیفیــت  کــوره جلوگیــری نمــوده و باعــث ارتقــا  کاهــش می دهــد لــذا از تولیــد ســیلیس در داخــل 
شیشــه های سیلیســی )High Silica( می گــردد.

 
صنایعتولیدکاغذ:

کرافــت اســت. ایــن مــاده  کاغــذ  کاغذســازی در تهیــه خمیــر  مصــرف عمــده ســولفات ســدیم در صنایــع 
کرافــت مؤثــر اســت.  کاغــذ  در طــی یــك فرآینــد شــیمیایی مخصــوص بــه خــود، در تشــکیل خمیــر مایــه 

کاربــرد فــراوان دارد. کارتــن و مقــوا  کت هــای بســته بندی ســیمان،  کاغــذ در ســاخت پا ایــن نــوع 

ک و چــوب اســتفاده  کرافــت از ســولفید ســدیم )Na2S( بــرای هضــم خاشــا کاغــذ  در فرآینــد تولیــد 
تأمیــن  از ســولفات ســدیم  نیــز  نیــاز  مــورد  و ســولفید ســدیم   )NaOH( ئیدروکســید ســدیم می شــود، 

می شــود.

سایرموارد:
ســولفات ســدیم یــک منبــع اقتصــادی و مناســب بــرای Na2O در تعــدادی از صنایــع از جملــه رنگــرزی 
کاربردهــای دیگــر ایــن مــاده  پارچه هــای نســاجی، دباغــی و چــرم ســازی، صنایــع چــوب و... می باشــد. 

کودهــای شــیمیایی ،تولیــد اســفنج های مصنوعــی و ... عبارتنــد از صنایــع داروســازی، 
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گیــاه  آنزیمـــــی  و سیستــــــم های  کلــــــروپاست  تشکــــــیل  در  مهــــــم  بسیــــــار  از عناصــــــر  منگنــــــز 
شــد.  تولیــد محصــول خواهــد  افزایــش  و  گیــاه  فتوســنتز  بهبــود  باعــث  آن  کــود  و مصــرف   می باشــد 
کــه  کــم، باعــث می شــوند  کهــا، pH بــاال و مــاده آلــی  کودهــا، میــزان آهــک بــاال در خا مصــرف نامتعــادل 
گیاهــان محــدود باشــد و خســارات جبــران ناپذیــری را بــر میــزان  قابلیــت اســتفاده از ایــن عنصــر توســط 
کثــر نقــاط  کمبــود ایــن عنصــر در ا ئــم و عــوارض ناشــی از  کیفیــت محصــوالت وارد می کننــد. عا تولیــد و 
کودهــای شــیمیایی حــاوی ایــن عنصــر  ایــران و در اغلــب محصــوالت بــه چشــم می خــورد. اســتفاده از 
گیاهــان  کتری هــای مربوطــه باعــث بهبــود شــرایط تغذیــه ای  گوگــرد و با بــه خصــوص همــراه مــاده آلــی، 

شــده و بســیاری از نارســائی های تغذیــه ای را برطــرف می ســازد. 

فرمول شیمیایی
MnSO4
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گیاهــان متفــاوت عــوارض متفاوتــی دارنــد، بعنــوان مثــال بیشــترین حساســیت بــه  کمبــود منگنــز در 
کمبــود منگنــز  ئــم  کمبــود منگنــز را ســیب زمینی، غــات و درختــان میــوه از خــود نشــان می دهنــد. عا
گیــاه دیــده می شــود و در غــات نقــاط قهــوه ای رنگــی بــر روی حاشــیه برگــی  ابتــدا در بافت هــای جــوان 
ــه صــورت رنــگ ســبز روشــن در حاشــیه برگ هــای جــوان  ــز ب ــود منگن کمب ــات  ــد. در مرکب بوجــود می آی

ــد. ــره باقــی می مانن ــه رنــگ ســبز تی ــا رگبرگ هــا ب می باشــد ام
ک ها  قلیا   قابل مصرف است . ک ها  اسید  و هم در خا کود هم در خا این 

گیــاه مــی توانــد  کاتیــون دو ظرفیتــی Mn+2 جــذب می شــود. همچنیــن  ک بــه شــکل  منگنــز در خــا
کنــد.  منگنــز را بــه هــر یــک از ایــن دو صــورت بــه طــور مســتقیم و از طریــق بــرگ جــذب 

محلولپاشی:
باالســت   pH کــه  مناطقــی  در  ولــی  نیســت  آهــن  و  روی  شــدت  بــه  گیاهــان  در  منگنــز  کمبــود 
ک خـــــا طریــــــق  از  اســـــت.  توجـــــه  قابـــــل  منگنـــــز  مصـــــرف  روغنــــــی  دانه هــای  خصوصــًا   و 

قابــل  حیوانــی  کــود  بــا  ترجیحــًا  و  دیگــر  ریزمغذی هــای  بــا  همــراه  هکتــار  در  کیلوگــرم   30  -20
اختــاط  صــورت  در  یــا  و  تنهایــی  بــه  هــزار  در   7-5 غلظــت  بــا  پاشــی  محلــول  اســت.  مصــرف 
می یابــد. کاهــش  هــزار  در  تــا  2  عناصــر  ســایر  غلظــت  نســبت  بــه  هــا  ریزمغــذی  ســایر   بــا 

طریقه مصرف

یک ماه پس از سبز شدن

مصرف محلول پاشی

با غلظت پنج در هزار محصوالت زراعی و باغی

محلول پاشی روی برگ برای رفع کمبود، کاری سریع و متداول است
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درختان

مصرف خاکی

نباتات زراعی

محلول پاششی

در زمستان در قسمت میانی سایه انداز به همراه کود حیوانی و گوگرد 
به صورت چالکود یا کانال کود به میزان 200 تا 300 گرم به ازاءهر 

درخت بارور مصرف می شود. 

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

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

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

نکات فنی و موارد کاربرد

نکات فّنی در جهت افزایش کارایی

مصرف این کود به صورت 1 تا 2 سال 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

موارد کاربرد

ریزمغذی کشاورزی

انواع کود کشاورزی

صنایع شیمیایی از جمله استخراج فلز روی از خا
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