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درباره ی ما:
گــروه بســپار شــیمی ســپیدان بــا نــام تجــاری )BCS( بــه عنــوان یــک گــروه صنعتــی پیشــرو و متمرکــز 
بــر توســعه اکوسیســتم نــوآوری، تولیــد و تامیــن پلیمرهــای مهندســی و پیشــرفته صنعتــی محســوب 
ــا  ــد و مســتربچ و ب ــه کامپان ــدی خــود در زمین ــت تولی ــا فعالی ــن شــرکت هــم راســتا ب می شــود. ای
هــدف تولیــدات دانــش بنیــان و بومــی ســازی فنــاوری هــای نویــن در ســال 1397 فعالیــت خــود را 
در زمینــه محصــوالت شــیمیایی و کشــاورزی آغــاز کــرده اســت. بســپار شــیمی ســپیدان بــا مرکزیــت 
ــگان ایــن حــوزه و توســعه  ــه کمــک نیروهــای متخصــص و نخب گســترش فعالیــت دانــش محــور ب
دفاتــر بازرگانــی و تحقیقــات بــازار در کشــور هــای آلمــان، ترکیــه، چیــن، امــارات متحــده عربــی، تایوان، 
ــر  ــگاه برت ــرار گرفتــن در جای ــه ق ــا؛ موفــق ب ــی و ایتالی ــره جنوب ــزی، ک ــام، مال ــد، صربســتان، ویتن هن

تامیــن، تولیــد و نــوآوری محصــوالت دانــش بنیــان در صنعــت کشــور شــده اســت.

هیدروکسید پتاسیم

گرید:

برند:

کشور تولیدکننده:

توضیحات: 
اسـید هیومیک هـا از طریق اسـتخراج در محلول 	 

قلیایی هیدروکسـید پتاسـیم به دسـت می آیند. 
آنهـا می توانند با هیدروکسـید سـدیم اسـتخراج 
شـوند، امـا سـدیم، خـاک هـا را شـور مـی کنـد 
ولـی پتاسـیم در کنـار نیتـروژن و فسـفر یکـی از 
سـه مـاده غذایی اصلی ضـروری برای رشـد گیاه 

است.

Potassium Hydroxide

Flakes 90%
UNID
کره جنوبی

KOH
کربنات پتاسیم

گرید:

برند:

کشور تولیدکننده:

توضیحات: 
به عنوان 	  می تواند  پتاسیم  کربنات  محلول  شکل 

کود مایع استفاده شود.
یکی از فوق العاده ترین منبع های تامین پتاسیم 	 

با بیش از 68% پتاسیم و فاقد کلر می باشد.

Potassium Carbonate

Granular 99.5%
UNID
کره جنوبی

K2CO3

pH:
10.5-11.5

سولفات پتاسیم

گرید:

آنالیز:

:20 0C حاللیت در آب

توضیحات: 
فاقـد کلر مناسـب برای تولید نشاسـته در سـیب 	 

زمینـی و تولیـد بـرگ تنباکو با کیفیـت بهتر
تولیـد دانـه هـای 	  بـرای  دارای گوگـرد مناسـب 

روغنـی 
سـولفات پتاسـیم را نبایـد بـا کودهـای نیتـرات 	 

آمونیـوم کلسـیم )CAN( و اوره مخلـوط نمـود.

Potassium Sulphate

0-0-52
پتاسیم: 52% - گوگرد: %18

120 گرم در لیتر

SOP
K2SO4

pH:
7

1

13
pH:

خــرید مسـتـقـیـم از 
تولیدکننده اصلی

تضمین کیفیت محصوالت وارداتی 
توسط واحد تحقیقات بازار

توانایی سرمایه گذاری باال 
به منظور تامین پایدار
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کلرید پتاسیم

گرید:

:20 0C حاللیت در آب

توضیحات: 
و  کلر  به  متحمل  که  گیاهانی  برای  کود  این   •
تاثیر مقدار کلر  گیاهانی که کیفیت آن ها تحت 
قرار نمی گیرد با توجه به قیمت مناسب ترجیح 

داده می شود.
چغندر  مثل  دوست  نمک  برای گیاهان  مناسب   •

قند و پالم
اثرات کودهای  از  برخی  داشت  توجه  باید  البته   •
پتاسیم بر روی کیفیت محصوالت کشاورزی ناشی 
از عنصر پتاسیم نیست بلکه به دلیل حضور آنیون 

همراه آن مثل کلر یا سولفات می باشد.
کلرید پتاسیم دارای کلر بوده که خود یک عنصر   •
غذایی محسوب می شود و می تواند به کاهش 

گسترش برخی بیماری های گیاهی کمک کند.
حاللیت باال	 

Potassium Chloride

0-0-60
344 گرم در لیتر

KCl

pH:
7

MOPنیترات پتاسیم

گرید:

آنالیز:

:20 0C حاللیت در آب

توضیحات: 
کاربرد محلول پاشی این کود در هنگام رشد و نمو 	 

میوه می تواند برای بسیاری از محصوالت مفید 
باشد چرا که این مرحله رشد، بیشتر با تقاضای 
فعالیت  کاهش  زمان  هنگام  در  پتاسیم  باالی 
ریشه و جذب عناصر غذایی همزمان خواهد بود.

حاللیت باال و ایجاد محلول غلیط پتاسیم 	 
مناسب برای گیاهان حساس به کلر	 
مناسب برای کشت هیدروپونیک	 

پتاسیم: 44% - نیتروژن: %13

Potassium Nitrate

13-0-44

NOP
KNO3

pH:
7-10

نیترات کلسیم

گرید:

آنالیز:

توضیحات: 
پر مصرف ترین کود کلسیمی در کشور 	 
عـاری از کلـر بـا خاصیت اصـالح کنندگـی محیط 	 

هـای شـور بـا توجـه بـه اینکـه کلسـیم در گیـاه 
متحرک نیسـت، اسـتفاده از کودهای کلسیمی در 

مراحـل رشـد گیـاه بسـیار حیاتـی می باشـد.
 رفع کمبود کلسـیم در سـیب بـه منظور جلوگیری 	 

از بیمـاری لکـه تلـخ سـیب و بیماری پوسـیدگی 
گلگاه گوجـه فرنگی

کاهـش تنـش های زیسـتی مثـل بیمـاری های 	 
قارچـی و تنـش هـای غیـر زیسـتی مثـل تنـش 

هـای خشـکی و سـرما

Calcium Nitrate

15.5-0-0+27CaO
کلسیم: 19% - نیتروژن: %15.5

Ca)NO3)2

pH:
6-7

مونو پتاسیم فسفات

گرید:

آنالیز:

توضیحات: 
مناسـب بـرای کـود آبیـاری، محلول پاشـی و کشـت 	 

هیدروپونیک
ایـن کـود را می تـوان با همه ی کودهـای محلول در 	 

آب بـه جـز کـود هـای کلسـیمی و منیزیمـی مخلوط 
نمود.

دارای خاصیت قارچ کشی علیه سفیدک پودری	 

Monopotassium Phosphate

0-52-34

MKP
K2HPO4

pH:
)محلول %1( 

دی4.5
ــی

اس

اوره فسفات

گرید:

توضیحات: 
کـود اوره فسـفات اثـر اسـیدی بـر روی خـاک دارد 	 

و موجـب کاهـش pH خـاک مـی شـود، همچنیـن 
موجـب کاهـش pH آب آبیـاری و در نتیجـه اصـالح 
آب هـای بـا pH و بـی کربنـات زیـاد مـی شـود و از 
رسـوب مـواد معدنی در سیسـتم های آبیـاری قطره 
ای جلوگیـری مـی کنـد، لذا برای پاکسـازی سیسـتم 

هـای آبیـاری قطـره ای نیـز اسـتفاده می گـردد.
کود اوره فسـفات بـه دلیل خاصیت اسـیدی که دارد 	 

فراهمـی عناصـر غذایـی کم مصـرف مانند کلسـیم و 
منیزیـم را افزایـش می دهد.

کـود اوره فسـفات نبایـد همراه بـا کودهـای نیترات 	 
کلسـیم یا سـولفات منیزیم اسـتفاده شـود.

Urea Phosphate

18-44-0

UP
CO)NH2)2.H3PO4

pH:
)محلول %10( 

دی2-2.5
ــی

اس

34

حاللیت در آب 0C 20:حاللیت در آب 0C 317:20 گرم در لیتر 226 گرم در لیتر1200 گرم در لیتر

CN

آنالیز:فسفر: 52% - پتاسیم: %34

:20 0C 960 گرم در لیترحاللیت در آب

فسفر: 44% - نیتروژن: %18



فنول

گرید:

برند:

کشور تولیدکننده:

توضیحات: 
بـه عنـوان مـاده اولیـه بـرای تولیـد بسـتر پشـم 	 

سـنگ کشـت هـای هیدروپونیـک
فـرم ظاهری: جامد کریسـتالی سـفید کـه در دمای 	 

باالتـر از 41 درجـه سلسـیوس به فرم مایع شـفاف 
در مـی آید.

Phenol

----
Kumho - Sahastraa - industrial
کره جنوبی - هند

C6H6O

56

مونو آمونیوم فسفات

گرید:

آنالیز:

:20 0C حاللیت در آب

توضیحات: 
از آن جایـی کـه pH محلـول این کود اسـیدی اسـت لذا 	 

 pH کـود بسـیار مناسـبی بـرای خـاک هـای خنثـی و با
بـاال در نظـر گرفتـه می شـود و همین خاصیت اسـیدی 
کـه همـراه بـا ایـن کـود اسـت مـی توانـد هـدر رفتـن 
نیتـروژن بـه فـرم گاز آمونیـاک را کاهش دهـد و بدون 
نگرانـی بابـت آسـیب های شـناخته شـده آمونیـاک به 
گیـاه، مـی تـوان آن را در فاصلـه نزدیک بـه بذرهای در 
حـال جوانـه زدن، بـه صـورت نـواری در سـطح باالیـی 
و زیریـن خـاک در نزدیکـی ریشـه هـای در حـال رشـد 

قـرار دارد.داد.
منیزیمـی 	  و  بـا کودهـای کلسـیمی  نبایـد  ایـن کـود 

شـود. مخلـوط 

Monoammonium Phosphate

12-61-0

MAP/ADP
NH4H2PO4

pH:
دی4-4.5

ــی
اس

فسفر: 61% - نیتروژن: %12

370 گرم در لیتر

دی آمونیوم فسفات

گرید:

برند:

توضیحات: 
کود دی آمونیوم فسفات به شدت محلول است و از 	 

این رو به سرعت در خاک حل می شود، گاز آمونیاک 
می تواند به جوانه های گیاه و ریشه های مجاور آن 
صدمه برساند که این آسیب احتمالی در خاک های 
با pH بیشتر از 7 و در شرایط اطراف گرانول در حال 
حل رایج تر است. برای جلوگیری از آسیب به جوانه 
باالی  های  غلظت  دادن  قرار  از  بایستی  های گیاه 
کود دی آمونیوم فسفات در نزدیک بذور جوانه زده 

اجتناب گردد.
یک 	  فسفات  آمونیوم  دی  کود  در  موجود  آمونیوم 

بدست  تدریج  به  که  است  مناسب  نیتروژن  منبع 
منجر  و  شده  تبدیل  نیترات  به  خاک  های  باکتری 
 pH در  افزایش  لذا  شود  می  خاک   pH به کاهش 
خاک اطراف گرانول های دی آمونیوم فسفات یک 

اثر موقتی است.

Diammonium Phosphate

18-46-0

DAP
)NH4)2HPO4

pH:
7.5-8

:20 0C حاللیت در آب

فسفر: 46% - نیتروژن: %18

588 گرم در لیتر

سولفات منگنز

گرید:

برند:

توضیحات: 
رایـج تریـن کـود دارای منگنز محلـول در آب مورد 	 

اسـتفاده در ایران
دارای دو گریـد یـک آبـه و چهـار آبـه کـه گرید یک 	 

آبـه دارای بیـش از 32 درصـد منگنز می باشـد.
کاربرد خاکی و محلول پاشی و بذر مال	 

Manganese Sulphate

Monohydrate 32%

MnSO4

pH:
)محلول %5( 

3-4

منگنز: 32% - گوگرد: %18
760 گرم در لیتر :20 0C حاللیت در آب



 فاصلـه بیـن کمبـود و سـمیت بـور در گیاهان مـرز باریکـی دارد. در 
خـاک هـای بـا pH بیشـتر از 8 و خاک هـای آهکی بـه دلیل واکنش 
کلسـیم بـا بـور جـذب این عنصـر به سـختی توسـط گیاهـان انجام 
مـی شـود. در خـاک هـای شـنی، بـور در اثـر بارندگـی یـا آبیـاری از 

خـاک شسـته شـده و از دسـترس گیـاه خارج می شـود.

78

اسید بوریک

گرید:

برند:

توضیحات: 
رایج ترین کود حاوی بور در ایران	 
غنی ترین کود حاوی عنصر بور به میزان %17	 
مصرف به صورت خاکی و محلول پاشی	 

Boric Acid

----
Industrial - Agricultural

H3BO3

pH:
)محلول %3.3( 

3.8-4.8

47.2 گرم در لیتر :20 0C حاللیت در آب

بوراکس

گرید:

برند:

توضیحات: 
مصرف به صورت خاکی و محلول پاشی	 
شناخته شده ترین کود استاندارد دارای بور است	 

Borax

----
Industrial - Agricultural

Na2B4O7.10H2O

pH:
)محلول %5( 

9-9.5

31.7 گرم در لیتر :20 0C حاللیت در آب



اتیلن دی آمین تترا استیک اسید

گرید:

برند:

توضیحات: 
دو گرید دو سدیم و چهار سدیم	 
 	 EDTA بـه منظـور یون هـای فلزی پـس از برقراری پیونـد با

و تشـکیل کمپلکـس در محلـول باقـی می ماننـد ولـی از 
واکنـش پذیـری آن هـا کاسـته می شـود. ایـن کالته شـدن 
از واکنـش فلـز بـا آنیـون هـای دیگـر جلوگیـری نمـوده و 

حاللیـت فلـز را بـه شـدت افزایـش مـی دهد.
اثـر بخشـی ادتـا بـه عنـوان یـک کالتـه کننـده بـرای یـک 	 

یـون فلـزی خـاص توسـط “ثابـت پایـداری” با یـون فلزی 
بیـان مـی شـود. عـالوه بـر معیـار ثبـات پایـداری pH نیـز 
نقـش عمـده ای در تشـکیل کالت دارد و بایـد در مقـدار 
بهینـه خود باشـد تـا بیشـترین بازدهی را به همراه داشـته 
باشـد. در بیـن فلـزات Fe+3 باالتریـن ثابت پایـداری را دارد  
و در pH بهینـه یـک، بیشـترین تمایـل را برای کالته شـدن 

دارد.  ادتا  توسـط 

Ethylenediaminetetraacetic acid
EDTA

دو سدیم - چهار سدیم

Chelating agent

C10H14N2Na2O8

دستاورد ها و گواهی نامه ها

برنده جایزه Excellence در انجمن 
علمی پارک های آسیا )ASPA( در 

سال 2022
کسب عنوان واحد نمونه صنعت 

استان اصفهان
در سال  1401 910

اسید سیتریک

گرید:

برند:

توضیحات: 
دو گرید آبدار و خشک	 
از ایـن اسـید بـه منظـور تنظیـم نمودن اسـیدیته 	 

خـاک اسـتفاده مـی گردد.

Citric Acid )Weak organic acid(

خشک - آبدار

Chelating agent

C6H8O7

:20 0C 73 گرم در لیترحاللیت در آب



مرکز توسعه کسب و کار و نوآوری سازمانی
اصفهان، شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، ضلع شمال شرقی، برج فناوری 

کد پستی: 8415681774

مرکز فروش و تجاری سازی
تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر )بخارست(، خیابان دهم غربی، 

پالک23، واحد3و5و6
کد پستی: 1514748416

مرکز تحقیقات و نوآوری
اصفهان، میدان استقالل، بلوار آزادگان، دانشگاه صنعتی اصفهان،

مرکز تحقیقات و نوآوری بسپار شیمی سپیدان 
کد پستی: 8415683111

www.holding-bcs.com
021-58462000
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