
 

 

 هاکاربرد
 کود دیتول 
 نمک مذاب دیو تول ساخت 
 فاضالب هیاز نشر بو، هنگام تصف یر یجلوگ 
 هالجن هیتصف 
 بتن خیو ضد  ریزودگ دیتول 
 ایسرد قابل اح یهابسته دیتول 
 و... 

 هاویژگی
  بتن رشیسرعت گ بخشعیتسر 
 یهاسلول یهاوارهید یر یگدر شکل کنندهیار ی 

 یاهیگ
 نفوذ به جو اتمسفر عدم 
 نکردن خاک یدیاس 
 اهیگ ازیمورد ن یمواد مغذ کنندهفراهم 
 و... 

 مقدار مصرف
 CANOکلسریم نیترراک کرانو میزان مصرر  ایرن 

کودهرای کشرراورزی برره میررزان نیرراز خرراک،  ب در 
و گیاه بسرتگی دارد، امرا بره  رور متوسری بررای 

 کیلروگرم 10ترا  5حردود  هر هکترار زمرین زراعری،
  شود.از کود محلول در  ب استفاده می

میررزان مصررر  ایررن محصررول برره  ررورک جامررد، 
دو برابرررر  ن در حالرررت محلرررول در  ب اسرررت  
چنرران کرره برررای مصررر  ایررن مرراده برره  ررورک 

بررا   ن همررراه کیلرروگرم 20 جامررد، برتررر اسررت از
  . بیاری هر هکتار استفاده شود

 روش مصرف
ست. از  یمحصول به خوب نیا قابل انحالل در  ب ا
ش توانندیرو باغداران م نیا ش شکل پا  نیاز ا یبه 

سرعت ب ستفاده کنند تا با  جذب  یشتر یمحصول ا
ستفاده  اهیگ یهابوته شود. البته امکان ا و درختان 

از  ن به  رررورک جامد هم وجود دارد، اما حالت 
خاک  رجرت جذب د ینییپا اریجامد  ن سرعت بس
به  ور کل باغداران م کیهر  یدارد.  ندیاز  در  توان

 یزراع یهانیهر هکتار از زم یماه برا برشرررتیارد
س تریل 3تا  2خود  ک را به  ور تراکین میاز کود کل

امر موجب بربود  نیمحلول در  ب اسررتفاده کنند. ا
 .شودیمحصول م زانیم شیو افزا تیفیک

از باغداران  کیاسرررت که هر  نیقابل توجه ا نکته
کانو  تراکین میاز مصررر  کلسرر شیدارند پ فهیوظ

CANOکنند،  ییشناسا یرا به خوب اهیخاک و گ ازی، ن
 شودیماده باعث م نیاز حد ا شیچرا که مصر  ب
و محصرررول مناسرررب و با  دهید بیدرختان  سررر

 .ندیبه بار ننش یتیفیک
 
 

 کلسیم نیتراک ®کانو
 

 یکشاورز  یکودها یقابل استفاده برا 

 
 
 

 های فاضالبقابل استفاده در سیستم 
 منعقدکننده متداول در تولید التکس 
 تولید مواد منفجره مناسب برای 
 های زودگیر کننده بتنتولید افزودنی مناسب برای 
 مناسب برای تولید کودهای کشاورزی 

کننده ر وبت بوده و ماده جذب نی. اشودیبه عنوان کود استفاده م شتریاست که ب یاهی، ماده اولCANOکانو  تراکین میکلس
 یدر  ب و الکل محلول اسررت، کاربردها یخاکسررتر  یهاماده که به شررکل گرانول نی. اکندیر وبت هوا را جذب م یبه  سرران
 دارد. فجرهفاضالب، بتن و مواد من هیدر تصف یمتفاوت
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