
 مقایسه گوگرد جامد، مایع و هلیکس

گوگرد موجود در این  و یا آلی.  )بنتونیت دار( گوگرد جامد یا به صورت معدنی است یا پاالیشگاهی یا گرانوله -1

 . ترکیبات به صورت گوگرد عنصری است

درصد گوگرد  59در بین انواع گوگرد جامد فرم پاالیشگاهی بیشترین خلوص را دارد زیرا الف( گوگرد پاالیشگاهی: 

د. این دسته به گوگرد پودری نیز ناین دسته از گوگرد ها به شکل پودر نرم زرد رنگ به بازار عرضه می شو عنصری دارد.

بیشتر برای اصالح خاک، پیشگیری از آفات و بیماری ها و همچنین ضد عفونی بسترهای کشت و یا و معروف هستند 

این  زیرا. به کار ببریماین دسته از گوگرد  را برایکلمه کود شاید درست نباشد . شوندمحیط های گلخانه استفاده می 

یاز به عمل کنند نمغذی برای گیاه ها به صورت مستقیم جذب گیاه نشده و برای اینکه به عنوان یک ماده دسته از گوگرد

در شرایط مناسب  اخل خاکو تبدیل شدن به یون سولفات را دارند. این کار معموالً در دایجاد تغییرات شیمیایی 

گوگرد پاالیشگاهی در بین تمامی گوگرد ها کمترین  .تری های تیوباسیلوس انجام می شودو توسط باک رطوبتی و دمایی

ها در داخل خاک  و ممکن است تا مدت ان برای تغذیه گیاهی مناسب نیستدر آب را داشته بنابراین چند میزان حاللیت

 .باقی بماند

اما فقط  درصد دارد. 04تا  59خلوص بین است و ادیر باالیی از عنصر گوگرد دارای مق گوگرد معدنی: دنیب( گوگرد مع

د. گوگرد یم، آهن و یا روی را نیز شامل شونشده و ممکن است ترکیبات دیگری نظیر کلسیم، پتاساین عنصر شامل 

آید. گوگرد معدنی  به شکل سوسپانسیون در میمعدنی معموالً به رنگ خاکستری تا زرد دیده می شود و در داخل آب 



آید اما برای اصالح خاک و یا دور کردن آفات و بیماری ها چندان موثر  مورد مناسب تری برای تغذیه گیاهی به شمار می

  .نیست

 بنتونیت  حاوی دو جزء گوگرد و خاک معدنی به نام بنتونیت می باشد.( بنتونیت دار) گرانولهگوگرد : ج( گوگرد گرانوله

 های گوگرد مثال طور به. شود عرضه بازار به و تولید آن از مشخصی های درصد تا دهد می گوگرد به را اجازه این

گوگرد  درصد آن بنتونیت است. 14درصد هم وجود دارد که  54گاهی  درصد در بازار وجود دارد. ۰4الی  04 بنتونیت

ها و یا به عنوان کود های پیش کشت است. خاصیت گرانوله بنتونیت دار همچنین مورد مناسبی برای استفاده در چالکود

کردن عنصر گوگرد در خاک است و همین موضوع باعث می شود که ا دهد، دیر ره دیگری که بنتونیت به گوگرد می

ط باشد. ضمناً به خصوص در کاشت نشا و نهال ممکن است که تری با عنصر گوگرد در ارتبا خاک برای مدت طوالنی

های استفاده از گوگرد های با درصد خلوص باال سبب ایجاد ریشه سوزی در گیاهان شود که این موضوع در مورد گوگرد

 .بنتونیت دار صادق نیست

شوند، در ابتدا به فرم نامحلول و غیرقابل جذب برای گیاه هستند. زیرا  وقتی وارد خاک می یبازار  هگوگرد پودری و گرانول

تواند مستقیم جذب گیاه شود. و برای اینکه به فرم قابل جذب  است که نمیی گوگرد موجود در این کودها بصورت عنصر

 .ات تبدیل شودهای میکروبی خاک اکسید شده، به فرم سولف درآید، باید تحت تاثیر فعالیت

مشخص است اتم گوگرد با یک یا چند اتم کربن در ارتباط است و  همانطور که از اسم آن گوگرد آلیدر گوگرد آلی:  د(

همین موضوع باعث شده تا این کودها عالوه بر اصالح بافت خاک و اسیدی کردن آن بتوانند در دراز مدت سبب افزایش 

که در بازار یافت می شود، حاوی ترکیبات هیومیکی و یا کمپوستی  آلی های گوگرد معموالً. بشوند نیز  ماده آلی خاک



است که همراه با مواد معدنی نظیر بنتونیت فرموله شده است. در واقع می توان انتظار داشت که گوگرد های آلی موجود 

 .دندر بازار همان گوگرد های گرانول بنتونیت دار به اضافه مواد آلی باش

گوگرد موجود در این . یا سوسپانسیون است امولسیونمحلول است یا به فرم  یا به صورت گوگرد مایع -2

 ترکیبات به صورت عنصری یا سولفاته است.

گذشته به بازار عرضه شدند و جایگاه بسیار مناسبی نیز بین کشاورزان پیدا کردند.  دههطی  :گوگرد محلولالف(  

حاللیت مناسب، استفاده آسان، اثربخشی باال و دوز پایین این از جمله عواملی است که باعث محبوبیت این دسته از 

یاری کمبود عناصر مورد نظر را رفع گوگرد مایع با جذب سریع در گیاه و با یکبار مصرف آن در دوره آب. کودها شده است

با  گوگرد مایع گوگرد موجود در این کودها به صورت اکسیده است. .و موجب تغذیه گیاه به حالت طبیعی می شود

تقویت محصوالت کشاورزی و گیاهان هزینه های کشاورزی تا حد زیادی  و آفات دفع با  محیط زیست سازگار است و

 .کاهش می دهد

البته نوع دیگری نیز وجود دارد که . ستا و یک مالسترکیب گوگرد مایع در بسیاری موارد اسیدسولفوریک و اوره 

تهیه می گردد که  هگوگرد مایع در واقع از یک ماده اولیه سولفات .استمونیوم مایع با اسید سولفوریک آترکیب سولفات 

ها با انجام فرآیندهای شیمیایی میزان پتاسیم و یا سایر عناصر  معموالً این ماده سولفات پتاسیم است. بسیاری از شرکت

سولفاته و اضافه شدن عناصر جانبی همراه با گوگرد را در این دسته از کودها کاهش داده تا مشکلی که در مورد کودهای 

بوی گوگرد واقعی را ندارد و یا به رنگ  موجود در کود مایع گوگردیگوگرد اکسیده  .به ترکیب کودی بود برطرف گردد
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گوگرد مایع در آب محلول است و در آب های سنگین  .شفاف )ترکیب با اوره( است و یا به رنگ تیره )ترکیب با مالس(

 .ات کربنی استفاده می شودبرای رسوب ترکیب

گوگرد سوسپانسیون  .دناز گوگرد غیر اکسید شده تشکیل می شو :گوگرد مایع امولسیون یا سوسپانسیونب( 

بدلیل فرموله شدن گوگرد سوسپانسیون در آب این محصول زیست محیطی بوده و از مخلوط گوگرد عنصری و آب است. 

گوگرد سوسپانسیون نسبت به پودر گوگرد  .ایمن و بی خطر می باشد نظر کاربرد و استفاده از جمله قارچکش های

طح زیر کشت شود و توزیع آن هنگام سمپاشی س هنگام مصرف گرد و غبار ایجاد نمی کند و باعث آزار مصرف کننده نمی

ن به دلیل ه است که ذرات میکرونیزه آشددهد. این گوگرد به نحوی تهیه  گرد پودری پوشش میبیشتری را نسبت به گو

مزیت دیگر  .آورد می وجود به گیاه برای را بلندمدتی حفاظت و دارد سریعتری خیلی تاثیر  سطح تماس بیشتر با آفت

ون در خاک نسبت به گوگرد پودری یباقیمانده گوگرد سوسپانساین کود سوسپانسیونی نسبت به نوع پودری این است که 

دیته خاک را نیز تنظیم می یاس ،سولفات می شود که عالوه بر خاصیت کودیخیلی سریعتر اکسید شده و تبدیل به یون 

گوگرد سوسپانسیون نقش به سزایی در اصالح خاک های قلیایی دارد. از جمله موارد مصرف گوگرد می توان به  .کند

 .کنترل سفیدک پودری، کنه، تریپس و بیماری های قارچی دیگر در محصوالت مختلف کشاوری اشاره کرد

این محصول به رنگ  ترکیبی از روغن های معدنی و مواد امولسیون کننده همرا با گوگرد پودری است. امولسیون گوگرد

یاری در سطح آبزرد و شبیه رنگ های روغنی است این گوگرد امکان جذب از طریق برگ و ریشه را ندارد و در حالت 

 .ی با گوگرد پودری نداردچندان ( و در مجموع تفاوت)امکان دارد مقدار کمی نیز نفوذ نماید خاک باقی مانده



درصد گوگرد است که در آن از آب و  54هلیکس محصول شرکت آرمان سبز کود گوگردی سوسپانسیونی حاوی 

قدرت تعلیق از مزایای خاص این محصول ماندگاری باال در سطح برگ،  نت به عنوان پرکننده استفاده شده است.اسورفکت

پیشگیری کننده و کنترل کننده بیماری های ذرات میکرونی ایجاد شده با تکنولوژی پیشرفته، حضور باال در آب به دلیل 

جذب عناصر  افزایش خاک و پی اچ کاهش دهندهقارچی، کنترل کننده و کاهش دهنده  شدید جمعیت پسیل پسته، 

 د.میباش روی( و فسفر آهن وریز مغذی )

 گوگرد پودری گوگرد مایع هلیکس

 قیمت پایینتر قیمت باالتر مناسب نسبت به غنی بودن آنقیمت 

 قابلیت نگهداری بهتر و بیشتر شرایط نگهداری مشکل تر و کمتر نگهداری آسان

قابل استفاده به روشهای مختلف 

 کوددهی 

مناسب استفاده در سیستم آبیاری و 

 محلولپاشی

 مناسب استفاده در خاک و چالکود

نامناسب برای محلولپاشی و احتمال  برای محلولپاشی و عدم برگسوزیمناسب  مناسب محلولپاشی

 سوختگی گیاه

 ماندگاری بیشتر در خاک ماندگاری کمتر در خاک باال در سطح برگ و در خاکماندگاری 

 قدرت تعلیق باال با به فرم سوسپانسیونی

 در آب

 ترکیب سختتر با آب و احتمال رسوب ترکیب راحت با آب و عدم رسوب

 جذب کند توسط گیاه جذب سریع توسط گیاه ع توسط گیاهجذب سری

بهترین محصول گوگردی برای مبارزه با 

آفات خاکزاد و آفات شاخساره مانند 

 پسیل

 کارایی بیشتر در مبارزه با آفات و بیماریها کارایی کمتر در مبارزه با آفات و بیماریها

 

  


