سولفات روی
Zinc sulfate
فرمول شیمیاییZnso4 :
چگالی3.54 g/cm³:
نقطه جوش 740 :درجه سانتی گراد.
شکل ظاهری:پودر سفید رنگ.
روی عنصری است که در مقادیر کم و حیاتی برای گیاه الزم است تا اجازه فعالیتهای فیزیولوژیک را به گیاه داده
شود .این فعالیت ها نقش مهمی در فرایندهای فتوسنتز و تشکیل قندد سدنتز پدروتیین حایدی یزی و رشدد و
مقاومت در برابر بیماری دارند .هنگامیکه کمبود روی رخ مدیدهدد ایدن فعالیتهایفیزیولوژیدک تفدعیه شدده و
سالمت و حایی یزی گیاه بسیار تحت تاًثیر قرار میگیرد که باعد افدت محصدول و پدایین دمددی کیفیدت دی
میشود..
در میای ریزمغذی های اییی سولفات روی فواید بسیاری دارد تش یص کمبود دی در محصوالت بسیار دسدای
است معموالً تجزیه خاک و برگ نتایج خوبی در مورد احتمال وقوع کمبود میدهد و هنگامیکه کمبدود رخ داده
و یا گیاه در معرض کمبود روی قرار دارد روشهای متعددی برای بهبود سریع و مؤثر کمبود وجود دارد..
اگر عرضه روی کافی نباشد گیاه با وجود هر گونه حساسیتی که به کمبود روی داشته باشدد تحدت تدرثیر قدرار
خواهد گرفت.
ذرت گندم برنج سویا ن ود سورگوم مرکبات و انگور (بسیار حساس) همه نحت تداًثیر کمبدود روی هسدتند.
درختای مرکبات در جنوب و شمال ایرای نسبت به سایر درختای میوه مثل سیب گالبی و هیو نسبت به کمبود
روی حساستر هستند .برخی محصوالتی که نسبت به کمبود روی مقاوم هستند عبارتندد از هدوی ،سدبزیجات و
جو  .همچنین در خاکهایی که دارای کمبود روی هستند اگر عرضه روی کافی نباشد گیاه با وجدود هدر گونده
حساسیتی که به کمبود روی داشته باشد تحت ترثیر قرار خواهد گرفت.

کاربردهای سولفات روی
به عنوای منعقد کننده در تولید ابریشم مصنوعی استفاده میشود.

سولفات روی برای تامین روی در تغذیه حیوانات کود و اسپری های کشاورزی
به عنوای الکترولیتها در دبکاری روی مورد استفاده قرار میگیرد.
به عنوای یک خورنده در رنگرییزی
به عنوای یک محافظ برای پوست و چرم
ینایع ابریشم مصنوعی ویسکوز
ینایع خمیر کاغذ و کاغذ سازی
رنگها پیگمنتها و محصوالت وابسته
تهیهی منسوجات رنگرزی و چاپ چیت و چیوار
به عنوای ذرات مغذی جهت خاکهایی که کمبود روی دارند(کدهای شیمیایی)
ینایع الستیک سازی
مصارف متفرقه و گوناگوی

