
 ف ابفففففـوو 
 عالجات مختلفة

 (دستوري)كبريتات النحاس 
 (الزاج االزرق، الحجر االزرق)

بودرة قابمة لمذوبان في الماء  
 

تتميز كبريتات النحاس باستخداماتها المتعددة، فهي مادة مطهرة وكاوية، قابضة وموقفة لمنزيف، وتقضي 
. عمى الفطريات والقواقع والطحالب

 

: االستعماالت
 االستعماالت الموضعيه: 

 (.5-0.1)محمول : محمول مطير وقابض لمجروح والتقرحات% 
 مرتين يومياً  (%10-5)يتم تغطيس القوائم في محمول كبريتات النحاس : معالجة تعفن الظمف في االغنام واالبقار. 

 يضاف محمول من كبريتات : لموقاية من العرج الذي يحدث عادة بعد معالجة االغنام في مغاطس المبيدات الحشرية
 .الى المبيد الحشري في المغطس (%0.03)النحاس 

 (.1:1:0.5)يستخدم خميط من كبريتات النحاس وكبريتات الحديد وكبريتات الخارصين : معالجة تقرحات قوائم الخيل 

 2-0.1محمول : حاالت االكزيما الجمدية غير المعدية، وتميف وأورام الجمد السرطانية.% 

 يستخدم كمادة كاوية الزالة التآليل. 

 ينظف الموضع اوال من االنسجة التالفة والميتة، ثم يعفر : معالجة جروح الجمد التقرحية والبؤر النخرية الجمدية
 .مرتين يومياً  (%0.0005 )بكبريتات النحاس بتركيز 

 تغسل القوائم المصابة اواًل بمحمول مطير، ثم تدىن بمزيج من كبريتات النحاس والقطران : حاالت الحمى القالعية
 .( بالتوالي100:1)بنسبة 

 

 االستعماالت الداخمية: 

 تعطى كبريتات : حاالت االسيال الشديدة في االبقار، والناتجة عن زيادة نسبة عنصر المولبدينوم في تربة المراعي
يعطى تجريعًا مع الماء او . )، لمدة اسبوع وذلك في فترة الرعي فقط( غم لمعجل1 غم لمبقرة، 2)النحاس يوميًا بمعدل 

. وال يعطى لمعجول التي ال تزال تتغذى عمى الحميب او بدائمو. (بالعمف
  في المناطق التي تكثر فييا مثل ىذه : (المتسببة عن نقص النحاس في الجسم)وقاية الحمالن من اصابات الترنح

اسابيع من الوالدة وتكرر  (8)تجريعًا مع الماء وذلك قبل  ( غم لكل حيوان1.5)االصابات، تعطى النعاج الحوامل 
 .اسابيع من الوالدة (4)قبل 

 (.0.5)تضاف كبريتات النحاس الى الممح بنسبة : حاالت نقص النحاس في المراعي% 

 ( كغم عمف10/ غم 2)تعطى مع العمف : لتحسين النمو وتقميل الخسائر الناتجة عن النـزالت المعوية: االرانب. 

 من  ( غم2-0.5)، ثم يعطى (كغم/  غم 250)تخمط بالعمف بمعدل : تحسين االنتاج في االبقار الحموب والماعز
 .الخميط لمحيوان الواحد

  في الدواجن، والترايكوموناس واليكسامتيازيس في الدجاج الرومي  (االسبرجيمموزيس)اصابات الفطر الشعاعي
 .ايام (5-3)من ماء الشرب لمدة  ( لتر200/  غم 100-50)،  (2000:1)يعطى بنسبة : (الحبش)

 (كغم عمف/  غم 1)لتر من ماء الشرب او / ممغم  (750-500)تعطى : الترايكوموناس في طيور النعام. 

 كترياق مضاد ليشكل  في المعدة راسبًا  (%1-0.2)يعطى محمول كبريتات النحاس : حاالت التسمم بالمواد الفسفورية
. غير ذائب

 
 
 
 



 ف ابفففففـوو 
  عالجات مختلفة

 

 االستعماالت االخرى: 

 1-0.5)محمول بنسبة : مكافحة الفطريات والطحالب في الخزانات والبرك وحمامات السباحة ومغاطس الحيوانات 
. (لتر/ ممغم 

  تخمط كبريتات : (والتي تشكل عاماًل وسيطًا في دورة حياة الديدان الكبدية والبميارسيا)مكافحة قواقع المياه العذبو
.  متر مربع1000/ كغم 4، ثم ينشر الخميط في المنطقة الموبوءة بمعدل ( بالتوالي4:1)النحاس مع الرمل بنسبة 

. (تكفي مرتان سنويًا لممكافحة)
 

: تنبيهات
 سام ومييج لالغشية المخاطية والجمد .

 

:  معالجة التسمم
  والحميب او المانيزيا باالضافة الى المعالجة حسب االعراض (الزالل)يعطى بياض البيض .
 يمكن اعطاء صوديوم كالسيوم ايديتات لتخميب النحاس. 

 

: التخزين
 يحفظ بعيدًا عن متناول االطفال .
  م °30يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة  حرارة أقل من .

 

 .غم (1000، 500 ):العبوات
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