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بــاران ارس  مرواریــد  شــرکت 
اولین و بزرگترین تولید کننده ســولفات پتاســیم در کشور

مجهز به جدیترین سیستم گرانول 
مشاوره و راه اندازی پروژه سولفات پتاسیم با ظرفیتهای گوناگون

تهیه و توزیع انواع کودهای کشاورزی با هر نوع فرمالیسون 
بر اساس سفارش مشتری طبق آنالیز و خاک و آب

تولید روزانه  80 تا 100 تن اسید کلریدریک 30% الی %33
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توســط   1385 ســال  در 
ــد  ــذاری ش ــه گ ــهامدارانی پای س
کــه از دهــه هفتــاد در زمینــه 
کشــاورزی  کودهــای  تولیــد 

داشــتند. فعالیــت 

شـــرکــــت 
ــد  مرواریــــ
ارس بــــاران

اولیـــن و بزرگتریــن 
تولیدکننــده سـولفات 
ــران ــیم در ایــــ پتاس

از ابتداء تأسیس تحقیقات 
جهــت تولیــد کودهــای کشــاورزی انجــام گرفــت 

و بــا بررســی انجــام گرفتــه بــه ایــن نتیجــه رســیدیم در 
زمینــه ســولفات پتاســیم فعالیــت نمائیــم کــه هیــچ گونــه تولیــدی در 
ــر  ــرم ب ــاز مب ــرد و کشــاورزی کشــورمان نی کشــور صــورت نمیگی

آن دارد.

تـــــاش  نتیجـــــه  در 
شـــــرکت ســـهامداران 

 در اردیبهشــت مــاه ســال 1388 
بــه بــار نشســت و اولیــن واحــد 
در  کشــور  پتاســیم  ســولفات 
شهرســتان گرمســار افتتــاح و 
در حــال حاضــر بــا ظرفیــت 
ــن ســولفات  ــزار ت ســاالنه 20 ه
بزرگتریــن  و  اولیــن  پتاســیم 
ــیم  ــولفات پتاس ــده س ــد کنن تولی

ــت ــور اس کش
تنهــا  کشــور  هــای  فعالیــت 
ســولفات  تولیــد  بــه  محــدود 
ــه  ــه در زمین ــوده بلک ــیم نب پتاس
حــوزه  در  دیگــری  هــای 
بازرگانــی و واردات کودهــای 
وســیعی  دایــره  در  شــیمیایی 
و   URALKALI برنــد  دو  از 

ــم  ــا حج MAXAM-CHIRCHIQ ب

ــیه  ــورهای روس ــف از کش مختل
و ازبکســتان بــه منظــور توســعه 
فعالیــت هــای تجــاری تأمیــن 
و  تولیــد  جهــت  اولیــه  مــواد 
نیازهــای  بــه  پاســخگویی 
ــرد. ــر مــی گی مشــتریان را در ب
حــذف  بــا  همــواره  شــرکت 
در  موجــود  هــای  واســطه 
عرضــه کاال و ارائــه محصــوالت 
بــا قیمتهــای واقعــی رضایــت 
مشــتریان را به شــکلی شایســته 

پاســخگو مــی باشــد.
شـــــرکت  مجموعـــــه 
مرواریـــــد ارس بــــاران 
بــر خــود وظیفــه میدانــد بــه 
کننــده  تولیــد  اولیــن  عنــوان 
در  کشــور  پتاســیم  ســولفات 

مصــرف  ترویــج  راســتای 
ــزرگ  ــاتید ب ــا اس ــود ب ــه ک بهین
کشــاورزی همــکاری نمایــد و 
در جهــت ارتقــاع ســطح آگاهــی 
جامــع کشــاورزی و همچنیــن 
پژوهــش  از  اســتفاده  جهــت 
نقــش  و  مربــوط  تحقیقــات  و 
خــاک  حاصلخیــزی  بهبــودی 
افزایــش  در  گیاهــی  تغذیــه  و 
عملکــرد هکتــاری محصــوالت 
کشــاورزی وتولیــد فــرآورده 
و  ســالم  کشــاورزی  هــای 
فرمــول  اصــاح  ضــرورت 
بــه  اقــدام  کشــور  کودهــای 
اســاتید  کتابهــای  انتشــار 
بــه  و  نمــوده  دانشــگاهی 
اختیــار  در  رایــگان  صــورت 
جامــع کشــاورزی قــرار میدهــد 

زمینــه  در  دارد  آمادگــی  و 
بــا  کودهــا  بهینــه  مصــرف 
ــز کارشناســان  کشــاورزان عزی
اســاتید  و  محتــرم  مســئوالن 

نمایــد. همــکاری  بزرگــوار 
 توضیــح اینکــه در حــال حاضــر 
از تبدیــل کلــرور پتاســیم بــه 
روش مانهایــم در واحــد شــماره 
ــولفات  ــن س ــه 60 ت ــک روزان ی
و  میشــود  تولیــد  پتاســیم 

ــا  ــرکت ب ــی ش ــن فن متخصصی
اســتفاده از تجــارب مکتســبه از 
ــک  ــماره ی ــد ش ــدازی واح راه ان
و فنــاوری بومــی واحــد شــماره 
ــت در  ــرار اس ــداث و ق دو را اح
ــه 80  ــت آن ب ــان 1395 ظرفی پای
هــزار تــن و در پایــان ســال 
1396 بــه 200 هــزار تــن افزایش 
ــا  ــم ب ــاش میکنی ــد و ت ــی یاب م
تکیــه بــر دانــش ایرانــی مصــرف 

ســمت  بــه  کشــاورزی  کــود 
مصــرف بهینــه هدایــت نماینــد و 
در ایــن راســتا نیازمنــد همکاری 
و هــم راهــی اســاتید دانشــگاهی 
ــتیم. ــور هس ــاورزی کش و کش

 انشــاله بــه روزی برســیم کــه 
ســفره ایرانــی بــا محصــوالت 

ایرانــی رنگیــن شــود.

 MORVARID ARAS BARAN CO.
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محصوالت شرکـــت تولیدی مروارید ارس بــــاران:
• سولفات پتاسیـم کریستـال )سولوپتاس( 100 % محلول در آب    

• سولفات پتاسیـم پودری میکرو نیــزه  
)SOP( سولفات پتاسیـم گرانوله •  

• کلرور پتاسیـم پودری سفید 100 % محلـول در آب  
• سولفات آمونیـوم  

• دی آمونیـوم فسفات وارداتی  
• اسیـد کلریدریک  
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 ایــن عنصــر بــرای همــه گیاهــان بــه خصــوص گیاهــان روغنــی الزم بــوده و مقــدار و فعالیت تولیـــد مــواد روغنــی را در 
ســلولهای گیاهــی افزایــش مــی دهــد. اکثــر گیاهــان در موقــع رشــد و نمــو بــه پتاســیم زیــادی احتیــاج دارنــد و ایــن 
نیــاز در درختــان میــوه تمــام مــدت فعالیــــت را شامـــل مــی شــود.  گوگــرد یــک عنصــر حیاتــی و الزم بــرای تمامــی 
موجــودات زنــده می باشــد و در ســاختار اســید آمینوهــا و پروتئین هــا نیــز هســت. ایــن عنصــر بــه صــورت اولیــه یــا 

ترکیبــی در کودهــا اســتفاده می شــود. 

     K2O = 53 %       SO3 = 46 %       )سولفات پتاسیم کریستال )سولوپتاس

مزایاي سولفات پتاسیم کریستال )سولوپتاس(

روش و میزان مصرف )سولوپتاس( 

موارد مصرف: تمامي گیاهان باغي، زراعي و گلخانه اي      
نوع مصرف: کود آبیاري و محلول پاشي 

زمان مناسب مصرف :  
درختان میوه: ظهور برگ های جوان ، گلدهی ، تشکیل میوه ، رشد میوه ، رسیدگی میوه ها

گندم و جو: اوائل پنجه زنی پس از سرمای زمستانه ، شروع ساقه رفتن ، ظهور خوشه ها
برنج: 6 – 4 برگی ، از یک ماه بعد تا ظهور اولین گل آذین های نر

سیب زمینی: خاکدهی ، 10 روز قبل از گلدهی ، دو هفته پس از گلدهی
سایر محصوالت: در طول دوره رویشی بخصوص ده روز از شروع تشکیل میوه و دانه

ــات و  ــه آف ــوري( و  حمل ــا و ش ــكي، دم ــي )خش ــاي محیط ــرات تنش ه ــر خط ــان در براب ــت گیاه ــش مقاوم •  افزای
ــا  بیماریه

•  فعال نمودن آنزیم های گیاهي از جمله آنزیم های احیا کننده گاز کربنیک  
•  افزایش فتو سنتز بدلیل کارایي بهتر آنزیم ها 

•  تقویت نمودن بافت هاي نگهدارنده و در نهایت افزایش  مقاومت به ِورس 
•  قابلیت جذب از طریق ریشه و برگ 

•  قابلیت اختالط با اکثر سموم دفع آفات در حالت محلول در آب 
•  عامل موثر درتولیدآنزیم های مسئول مصرف ازت

روش 
مصرف

کود آبیادی

محلول پاشی

 محصوالت
زراعی

)کیلوگرم در هکتار(

8 - 15 

2 - 3 

 درختان
میوه و گلخانه

)کیلوگرم در هکتار(

15 - 20

 5-2 در هزار لیتر آب

 سبزی، صیفی
جات

)کیلوگرم در هکتار(

8 - 15 

 2 در 1000 لیتر آب

 MORVARID ARAS BARAN CO.
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ــرای محصــوالت کشــاورزی  ــوع ب ــن ن ــادی تری ــن و بنی ــن شــرکت مناســب تری ــد شــده در ای ســولفات پتاســیم تولی
ــه هــا مــی باشــد . ــرای گلخان خصوصــا ب

ســولفات پتاســیم پــودری میكرونیــزه محلــول در آب کــه قابــل اســتفاده در سیســتم آبیــاری مكانیــزه و گلخانــه هــای 
هیدروپونیــک کــه بــا داشــتن k2o  بیــش از 50 درصــد و گوگــرد بیــش از 18 درصــد بــه فــرم ســولفات مــی باشــد و 
دارای دو مــاده غذایــی بســیار مهــم اســت کــه هــر دو آن هــا قابــل جــذب فــوری بــه وســیله گیــاه مــی باشــد و یــک 

منبــع مطلــوب پتــاس و گوگــرد بــرای رســیدن بــه عملكــرد بــاال و کیفیــت مطلــوب مــی باشــد.

 باعث افزایش بوته ها و مقاومت به کم آبی و گرما و شور و سرما 
افزایش مقاومت گیاهان نسبت به آفات و بیماریها و  نگهداری ph مطلوب در ناحیه ریشه ها 

باعث گلدهی فراوان و میوه بستن خوب ، افتادن میوه کمتر، طعم عالی و امكان انبارداری طوالنی 

         K2O = 50    S = 17/5                              سولفات پتاسیم پودری و میکرونیزه

مزایای سولفات پودری و میکرونیزه : 

مشخصات فیزیکی : 

 MORVARID ARAS BARAN CO.

رنگ : سفید 
حالت : گرانوله ، پودری میکرونیزه 

K2SO4 :فرمول شیمیایی
آنالیز:  %50 پتاس  ، 17.5 گوگرد و رطوبت صفر 

بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرمی 
انبار : ایوانکی
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پتاسیم عنصری پویا بوده ، و درصورت کمبود، به بافت های جوان زاینده گیاه انتقال می شود.
کمبود پتاسیم ابتدا در برگ های پایین  و در صورت کمبود بیشتر در برگ های جوان و باالیی پدیدار می شود.

ایــن عنصــر مجمــوع آنزیــم هــا را در فرایندهــای زیســت شــیمیایی فعــال ســاخته و نقــش مهمــی را در فعــال کــردن 
آنزیــم هــای احیاکننــده گازکربنیــک ایفــا میكنــد. مصــرف ســولفات پتاســیم موجــب کاهــش خوابیدگــی) ورس( در 
غــالت میگــردد بعــالوه مقاومــت گیاهــان را در مقابــل خســارت ناشــی از آفــات و بیمــاری هــا و تنشــهای گرمــا، ســرما، 

خشــكی و شــوری افزایــش داده و بــازده مصــرف آب و کودهــای دیگــر را نیــز بهبــود مــی بخشــد.
کود سولفات پتاسیم حاوی 50 درصد اکسید پتاسیم ) S2S (   و 17/5 درصدگوگرد  ) S( می باشد.

)SOP( سولفات پتاسیـم گرانوله

موارد و میزان مصرف

زمان و طریقه مصرف

درخــت : در زمســتان در نیمــه خارجــی ســایه انــداز درخــت تا عمق ریشــه هــای فعال، بــا خاک مخلوط شــود.
نباتات زراعی : قبل از شخم با سایر کودها مصرف شود.

ــه نتایــج تجزیــه خــاک و آب مزرعــه  ــکات مهــم : جهــت تعییــن مصــرف دقیــق ایــن کــود ، مراجعــه ب ن
ضــروری مــی باشــد.

مصــرف خاکــی ؛ بــه هنــگام احــداث بــاغ یــک کیلوگــرم ســولفات پتاســیم همــراه باســایر کودهــای مــورد نیــاز در 
کــف چالــه هــای حفــر شــده بــرای کاشــت نهــال مخلــوط نمــوده و روی آن بــا خــاک پوشــیده مــی شــود و ســپس 

اقــدام بــه کشــت نهــال مــی گــردد. 
نهال جوان ؛ 150 تا 200کیلوگرم در هكتار

درختان در مرحله باردهی 400 تا 500

 MORVARID ARAS BARAN CO.

 نوع محصول

صیفی جات

دانه های روغنی

میوه های هسته دار

 مرکبات

غالت

)کیلوگرم در هکتار(

300 - 500

200 - 300

200 - 300

300 - 500

200 - 300

 کیسه در هکتار

6 - 10 

4 - 6 

4 - 6 

6 - 10 

4 - 6 
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کودهــای پتاســیمی عمدتــاً بــه وســیله اســتخراج نمــک هــای پتاســیمی از رســوباتی کــه خــود از تبخیــر دریاچــه هــا 
و دریاهــای بســته تشــکیل شــده در دوران هــای مختلــف زمیــن شناســی و یــا از طریــق خشــکاندن آب دریاچــه هــای 
ــد، ســاخته شــده اند.منبــع عمــده ایــن ذخایــر در کشــورهای فدراتیــو روســیه ، آلمــان ،  ــه وجــود آمــده ان نمکــی ب
ــه مقــدار کمــی نیــز در دیگــر کشــورها یافــت مــی شــود.در ســاخت کودهــای پتاســیمی  ــوده و ب ــادا و فرانســه ب کان
عمومــاً از کانیهــای پتاســیمی اســتفاده مــی شــود. فراینــد تشــکیل نمــک هــای پتاســیمی عمدتــاً بــر مبنــای اختــاف 
در خالیــت ، یــا تفــاوت در جــرم ویــژه نمــک هــا اســتوار بــوده و جداســازی آن از ســایر نمــک هــای همــراه عمدتــاً از 

طریــق بلــوری کــردن مجــدد و یــا بــه حالــت تعلیــق درآوردن نمــک هــای پتاســیمی امــکان پذیــر اســت.
کلرورپتاســیم رایــج تریــن کــود پتاســیمی بــوده و از کانــی هــای محتــوی پتاســیم بــه دســت مــی آید.بــا وجــود آن کــه 
ســاخت ایــن کــود طــی چنــد مرحلــه انجــام مــی گیــرد ، مقــدار انــرژی مــورد نیــاز بــرای تولیــد آن بــه مراتــب کمتــر 
از انــرژی الزم بــرای ســاختن کودهــای ازتــی و فســفاتی مــی باشــد. کلــرور پتاســیم محتــوی 51 درصــد پتاســیم )62.3 

درصــد اکســید پتاســیم ( بــوده و حالیــت آن در آب حــدود 35 درصــد و مصــرف ســرک آن رایــج اســت.
ــن  ــرد و همچنی ــام در جهــت کاهــش فشــار خــون اســتفاده ک ــه صــورت نمــک طع ــوان ب ــی ت ــد پتاســیم را م کلری
ــرار  ــورد اســتفاده ق ــا، م ــای شــیمیایی و داروه ــگ ه ــع کشــاورزی ،رن ــاری ، صنای ــه گل حف ــی ،تهی ــع غذای در صنای

می گیــرد. 

رنگ :   سفید
حالت : پودری 

KCL : فرمول شیمیایی
62.3 : k2o   -98.6 : kcl – 0.51 : Na -1.3: Nacl 0.1 و : H2O  :آنالیز

بسته بندی : جامبو 
انبار : ایوانکی 

   URALKALI   کلرور پتاسیم وارداتی از کشور روسیه  با برند ← 	

    کلرورپتاسیم پودری سفید 100% محلول در آب

مشخصات فیزیکی : 

کلرورپتاسیم موجود

 MORVARID ARAS BARAN CO.
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نام علمی : فرمول شیمیایی : 2SO4)NH4(  (    خلوص : %21 ازت
نام های دیگر : دی آمونیوم سولفایت ، سولفات هیدروژن آمونیوم

مــاده آمونیــوم ســولفات   2SO4)NH4( ( یــک نمــک غیــر آلــي بــا کارایــي بســیار زیــاد اســت. مهمتریــن کاربــرد آن تهیــه کــود 
شــیمیایي اســت. ایــن مــاده شــامل 21% نیتــروژن بــه شــكل یــون آمونیــوم مثبــت و 24% ســولفور بــه شــكل آنیــون  ســولفات 

اســت. وجــود ســولفات در کــود بــراي کاهــش PH خــاک اســت.

سولفات آمونیوم شرکت مروارید ارس باران :

مزایای سولفات آمونیوم :

روش و میزان مصرف :

ازت در بیــن عـــناصر پــر مصرفتریــن عنـــصر بــوده کــه بصــورت یونهــاي نیتــرات و آمونیــم از طریــق ریشــه هــا جــذب و پــس از 
انتقــال بــه برگهــا در ســنتز اســیدهاي آمینــه دخالــت و نهایتــا پروتئینهــا را ایجــاد مــی نمایــد.
ازت بخش مـهمي از سـایر ترکیبات آلي نظیر رنگدانه کلروفیل و کوآنزیـم ها را تشكیل میدهد. 

ازت رشد رویشي درخت را تحریک میکند 
ســولفات آمونیــوم نوعــی کــود اســت و ایــن کــود 21 درصــد ازت و 24 درصــد گوگــرد دارد و اســیدزا بــوده و بهتریــن کــود 

بــرای شــرایط خــاک هــای ایــران اســت.
چنانچه خاک قلیایی و PH   آن باال باشد با مصرف کود سولفات آمونیوم تاحدودی PH   کاهش می یابد.

 بهترین منبع تامین ازت و گوگرد برای،درختان میوه و محصوالت زراعی است .
ــار مثبــت دارد و مثــل ســایر کاتیونهــا جــذب ذرات خــاک مــی شــود و از اینــرو  دلیــل اینكــه آمونیــوم )نیتــروژن آمونیاکــی( ب
تحــرک و آبشــویی آن محــدود اســت و کمتــر از کـــودهای ازتــه دیگــر در خــاک شســته مــی شــوددر نتیجــه آالیندگــی کمتــری 

بــرای آب هــای زیــر زمینــی ایجــاد مــی کنــد .
این کود اسیدزا بوده و بهترین کود برای شرایط خاک های ایران است. 

کــود ســولفات آمونیــوم عــالوه بــر خاصیــت اصــالح کنندگــی خــاک، بــه دلیــل دارا بــودن ازت آمونیاکــی بــا صــرف حداقــل انــرژی 
توســط گیــاه بــه ســرعت جــذب ودر متابولیســم گیــاه بــه مصــرف مــی رســد.

از ســوی دیگــر وجــود گوگــرد )بــه صــورت ســـولفات( در ایــن کــود بــه همــراه نیتــروژن ســبب تنظیــم PH خــاک وافزایــش 
قلیائیــت خــاک و تســهیل جــذب ســـایر ریــز مغــذی هــای موجــود در خــاک مثــل روی، آهــن، منگنــز و مــس مــی شــود. 

بدلیل وجودگوگرد به صورت سولفات از سنتز اسید های آمینه، پروتئین ها، آنزیم هاو ویتامین ها و کروفیل پشتیبانی می کند

در زمین های زراعی 300 الی 400 کیلوگرم در هكتار قبل از کاشت
در گلخانه ها به ازای هر بوته گیاه 15 گرم و در باغچه ها به ازای هر مترمربع 25 گرم

در باغ ها به ازای هر درخت یک کیلوگرم در اوایل بهار

ــدم ســودمند اســت و  ــج، ســبزیجات و گن ــی، برن ــزا، یونجــه، ذرت، ســیب زمین ــواع محصــوالت شــامل کل ــرای ان ــه : ب توج
همچنیــن درختانــی مثــل درخــت پســته، مـــرکبات و انگــور کــه نســبت بــه اوره حســاس هســتند و در اثــر وجــود آن برگهایشــان 
زرد مــی شـــود بــا مصــرف ســـولفات آمونیــوم بهبــود مــی یابنــد و عــالوه بــر رفــع زردی برگهــای پیــر کــه بــه دلیــل کاهـــش ازت 

خــاک مــی باشــد رفـــع زردی برگهــای جــوان را نیــز کــه بــه دلیــل کمبــود گوگــرد مــی باشــد را نیــز برطــرف مــی ســازد.

 MORVARID ARAS BARAN CO.



Page 10

کــود فســفات | DAP | دی آمونیــوم هیــدروژن فســفات | کــود شــیمیایی فســفاته یــا کــود ســیاه کــه همــان کــود 
دی آمونیــوم فســفات مــی باشــد.

دی آمونیــوم فســفات یکــی از اعضــای خانــواده نمــک هــای فســفات آمونیــوم محلــول در آب مــی باشــد. دی آمونیــوم 
ــا اســید فســفریک حاصــل مــی شــود. فســفر دومیــن عنصــر موجــود در خــاک مــی  فســفاته از واکنــش آمونیــاک ب

باشــد و از ضــروری تریــن عناصــر غذایــی بــرای رشــد گیاهــان اســت. 
ایــن کــود شــیمیایی بعلــت دارا بــودن مقادیــر زیــاد عناصــر غذایــی از جملــه 45 درصــد تــا 50 درصــد پنتــا اکســید 
ــه کلوخــه شــدن و جــذب رطوبــت. از بهتریــن منابــع جــذب فســفر و  فســفر و 18 درصــد نیتــروژن و تمایــل کــم ب
نیتــروژن مــی باشــد. کــود DAP بهتریــن کــود فســفاته بــوده و ســبب جبــران کمبــود عنصــر فســفر در گیــاه مــی شــود. 

چرا کود دی آمونیوم فسفات از سوپر فسفات تریپل بهتر است؟
ازت موجود در دی آمونیوم فسفات سبب افزایش کیفی و کمی محصوالت و افزایش حاصلخیزی خاک می گردد. 

همچنیــن کــود فســفاته باعــث پایــداری ازت در خــاک شــده و بتدریــج توســط گیــاه جــذب مــی شــود و باعــث فعــال 
شــدن میکروارگانیســم هــای خــاک مــی شــود . 

ــود  ــوالت و بهب ــی محص ــی. زودرس ــبزی دائم ــبب سرس ــفات س ــوم فس ــود در دی آمونی ــی ازت موج ــذب تدریج ج
ــردد. ــی گ ــاه م ــک گی ــرد بیولوژی عملک

بدلیــل عــدم تحــرک فســفر در خــاک. کــود دی آمونیــوم فســفات بصــورت عمیــق کاری بــه فاصلــه 2 تــا 5 ســانتیمتری 
در زیــر بــذر قــرار گیــرد.

بصورت عمقی و با استفاده از عمیق کار و شخم و به میزان 200 تا 300 کیلوگرم در هر هکتار استفاده شود.
مصرف این کود در مزارع و باغات بصورت شیارکود یا چالکود استفاده می گردد.

توجـــه : بــا توجــه بــه مســاله تثبیــت فســفر در خــاک و عــدم تحــرک آن، ایــن کــود توســط عمیق کار بـــه فاصـــله 
5-5 /2 سانتـــیمتر در زیـــر بـــذر قـــرار گـیرد. ایـن امـــر عـاوه بر افـــزایش عـملکرد، صـــرفه جویی در مـقدار مصرف 
کـــود را ســبب مــی شــود. بــه منظــور تعییــن مقــدار مصــرف دقیــق ایــن کــود، مراجعــه بــه نتایــج خــاک و آب مزرعــه 

ضــروری اســت.

ازت کل : 18%       فسفر کلر: 46%    دانه بندی :4-1 میلی متر    
دی آمونیــوم فســفات بــه دلیــل داشــتن عیــار بــاالی مــواد غذایــی )  46%  پنتــا اکســید فســفر و18 %  نیتــروژن ( و 

تمایــل کــم بــه جــذب رطوبــت و کلوخــه شــدن، از جملــه کودهــای بســیار مرغــوب بــه شــمار مــی رود.

کود  دی آمونیوم فسفات وارداتی : 

مشخصات کود) دی آمونیوم فسفات(DAP  شرکت ارس باران : 

نحوه روش و مقدار مصرف کود دی آمونیوم فسفات شرکت تولیدی ارس باران:
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 محصول جانبی این کارخانه اسید کلرید ریک با درصد خلوص %30 الی %33 )درصد وزنی( می باشد
الزم بــه ذکــر اســت از آن جایــی کــه در ســاختار راکتــور مانهایــم از فلــز اســتفاده نشــده اســت اســید تولیــدی ایــن 
شــرکت بــا کمتریــن درصــد یــون فلــز حاصــل مــی گــردد همچنیــن ایــن کارخانــه از جدیــد تریــن فنــاوری روز دنیــا 
در قســمت بــرج هــای جــذب برخــوردار مــی باشــد کــه کامــًا وارداتــی و متناســب بــا اســتانداردهای روز دنیــا مــی 
باشــد کــه همیــن امــر ســبب گردیــده تــا فرآینــد جــذب بهتــر از ســایر روش هــا انجــام گیــرد و درصــد ناخالصــی هــا 

از جملــه ســولفوریک و یــون هــای آهــن بــه حداقــل میــزان ممکــن برســد.
ــا  ــا اعــام داریــم کــه ایــن شــرکت قــادر اســت روزانــه 80 الــی 100 تــن اســید کلریــد ریــک ب اکنــون مفتخریــم ت
درصــد خلــوص %30 الــی % 33 )درصــد وزنــی( تولیــد نمایــد و آمادگــی خــود را بــرای تأمیــن اســید شــرکت هــای 

مختلــف اعــام میــدارد.

اسید کلرید ریک

آنالیز اسید کلرید ریک تولیدی شرکت مروارید ارس باران:

Grade

yellow acidWhite acid

31.5-33.5 32.5-34

 0.006   0.8

0.005 1.3

  0.0001   0.0001

0.08 0.10

0.005 0.008

Index name

Total acidity % > ( count with Hcl )

Iron % <

Sulfuric acid %

Arsenic%

Burning remnants % < 

Oxide % < ( count with cl)

 MORVARID ARAS BARAN CO.
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