ፖሊሰልፌት

ፖሊሰልፌት በውስጡ ምንምን ንጥረ ነገሮችን ይዟል?

ፖሊሰልፌት 4 ንጥረ ነገሮችን በአንድ ያጣመረ፤ አዲስና የአዝዕርት ምርታማነት
የሚያሻሽል የተፈጥሮ ማዳበሪያ ነው፡፡ ፖሊሰልፌት በውስጡ አራት ለእጸዋት ጠቃሚ
የሆኑ ንጥረ ነገሮችን ሰልፈር ፤ ፖታሲየም ፤ ማግኒዚየም እና ካልሲየምን ይዟል፡፡
ምንም እንኳን ፖሊሠልፌት ለመጀመሪያ
ጊዜ የታወቀው ከ 200 ዓመታት ገደማ በፊት
በአውሮፓ ውስጥ ቢሆንም በከፍተኛ ደረጃ
መመረት የጀመረው ግን በቅርቡ በጣም
ብዙ የሚባል ክምችት ከእንግሊዝ ሰሜን
ባህር ከምድር 1200 ሜትር ጥልቅ ከተገኘና
በክሌቭላንድ ፖታሽ ድርጅት አማካኝነት
ከተገኘና መመረት ከቻለ በኋላ ነው፡፡

ፖሊሰልፌት የፖሊሃሊት የንግድ ምልክት መጠሪያ ሲሆን በተፈጥሮ የሚገኝ ማዕድንና
K2Ca2Mg(SO4)4 • 2H2O ኬሚካል ቀመር አለው፡፡

አሁን ይህ ተፈጥሮአዊና 4 ንጥረ ነገሮችን
በአንድነት አጣምሮ የያዘ ማዳበሪያ
ለገበሬዎች ቀርቦላቸዋል፡፡ ሁሉም ሙከራዎች
እንደሚያረጋግጡት ፖሊሰልፌት ለገበሬዎች
የላቀ ጥቅም ያስገኝላቸዋል፡፡

+40%
ምርት

በኮረታማ ደረጃ (በአነስተኛ
እንክብሎች) የቀረበው በቀጥታ
አገልግሎት ላይ ለማዋል
እንዲሁም ለምጥን ማዳበሪያ
መስሪያ ሲያገለግል በመጥኑ
ደቃቃ ሆኖ ያልው በቀጥታ
ለመጠቀም እና ለኤንፒኬ መስሪያ
እንደ ግብአት ያገለግላል፡፡

በተፈጥሮ ያለ ለሁሉም ሠብሎች
የሚሆን በተለይ ለእንደነ ጎመን፤
ለብርዕም ሆነ ለአገዳ ሰብሎች፤
ለጓሮ አትክልቶች፤ በሳር ለተሸፈነ
መስክና ለከብቶች መኖ ግጦሽ
እጅግ ተስማሚ የሆነ ማዳበሪያ
ነው፡፡

ሙሉ ለሙሉ የሚሟሟና
ሁሉም ንጥረ ነገሮች በዕፀዋቶች
መወሰድ የሚችሉ ናቸው፡፡

አነስተኛ የክሎራይድ መጠን
ስላለው በክሎራይድ ተጠቂ
ለሆኑ ሰብሎች እጅግ ተመራጭ
ያደርገዋል፡፡

በዩናይትድ ኪንግደም በተደረገው
ሙክራ እንደተረጋገጠው
ከፖሊሰልፌት የሚገኘው ሰልፈር
ምርታማነትን እስከ 40 በመቶ
ያሳድጋል፡፡

•

48% SO3 (19.2% S) የሰብሉን

የሰልፈር
ፍላጎት የሚያመጣጥን ሲሆን የሌሎች ንጥረ
ነገሮችንም ውጤታማነት ያሻሽላል (ለምሳሌ
የናይትሮጂንና ፎስፈረስን)

•

14% K2O (11.6% K)

እንደ ፖታሲየም
ሰልፌት የሰብሎችን ጤናማነት ለማሻሻል
ይጠቅማል፡፡

•

6% MgO (3.6% Mg) እንደ ማግኒዚየም
ሰልፌት ሲሆን ሰብሉ የራሱን ምግብ
የሚያዘጋጅበት ተፈጥሮአዊ ቅንብር
(ፎቶሴንቴሲስ) እንዲቀላጠፍ የሚያግዝ
ንጥረ ነገር ነው፡፡

• 17% CaO (12.2% Ca) ልክ እንደ
ካልሲየም ሰልፌት ሲሆን ለህዋሳት ርቢና
ለውጨኛው የህዋሳት ክፍል መጠንከር
አስፈላጊ ነው፡፡

መሆኑ
ለ
ስ
ኒክ
ኦርጋ ቅና ያገኘ
አው

በብዙ የአውሮፓ አገሮች
ተፈጥሮአዊ (ኦርጋኒክ) ስለመሆኑ
እውቅና ያገኘ፡፡

ሙሉ ለሙሉ ተፈጥሮአዊ
፤ በቁፋሮ የወጣ ፤ ተፈጭቶ
ተበጥሮና ታሽጎ ለገበያ
የሚቀርብ፡፡

ዝቅተኛ የካርቦን መጠን ያለው
ማዳበሪያ በመሆኑ የሰው
ልጅ በተፈጥሮ ሚዛን ላይ
የሚያደርሰውን ጉዳት በመቀነስ
ሰብል አምራቾች የካርቦን
ግብ ፍላጎታቸውን እንዲያሳኩ
ይረዳቸዋል፡፡

ስ
ዲ
አ ሪያ
በ
ዳ
ማ
ማዳበሪያ/ንጥረ ነገሮች

ኤስ

ኬ

ኤምጂ ሲኤ

ፖሊሰልፌት
ፖታሲየም
ማግኒዚየም ሰልፌት
ኬሰሪት
ፖታሲየም ሰልፌት
(ኤስኦፒ)
አሞኒየም
ሰልፌት

እኔ አርሶአደር ሚካኤል ዛፓፍ እንደ
አስፓራገስ፤ በቆሎ፤ ትንባሆ፤ እንጆሪ
እና ሌሎች ፍራፍሪዎችን አመርታለው፡
፡ ፖሊሰልፌትን መጠቀም ከጀመርኩ
ጀምሮ ከፍተኛ ጥራት ያለውና
ለረጅም ግዜ መቆየት የሚችል
ምርትን እንዳመርትና በይበልጥ ደግሞ
ከደንበኞቼ የተሻለ ዋጋ እንዳገኝ
አስችሎኛል፡፡

ፖሊሰልፌት ለአርሶአደሮች ዘርፈ ብዙ ጥቅም አለው፡፡
አሁን ለመጀመሪያ ግዜ ፖሊሰልፌት በአለም ዙሪያ ላሉ
ሁሉ ቀርቦላቸዋል፡፡
በዩናይትድ ኪንግደም በቁፋሮ የወጣው ፖሊሃሊትን
(በንግድ ስያሜው ለገበያ የቀረበው ፖሊሰልፌትን)
ማምረት አይሲኤልን በአለም ላይ የመጀመሪያውና
ብቸኛው ያደርገዋል፡፡

አይሲኤል ማዳበሪያ
ሮተም ማኑፋክቸሪንግ ኃ/የተ/ኩባንያ
ቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 03/05
መድሀኒያለም ህንጻ ቢሮ ቁ. 701 ስልክ

+251-116670837/38
Debebe.wagaw@icl-group.com
www.iclfertilizers.com

ተከታተሉን

YouTube.com/c/Polysulphate-fertilizer
Facebook.com/Polysulphate
Twitter.com/Polysulphate

www.polysulphate.com

ፖሊሰልፌት

ባለ ብዙ ንጥረ ነገሮች ማዳበሪያ
አዲስ ግኝት፤ ሁለገብ እና ልዩ

