
Нове багатокомпонентне джерело елементів  
живлення для виробництва гранульованих NPK
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Переваги багатокомпонентності

Полісульфат - це багакомпонентне  добриво, що містить чотири 
повністю розчинні та доступні рослинні поживні речовини: сірку (S), 
калій (K), магній (Mg) та кальцій (Ca). Ці основні поживні речовини 
можуть бути включені в будь-яке добриво або лінійку добрив.

У сучасному сільському господарстві зростає потреба в NPK  
добривах, а також інших ключових поживних речовинах. Існуючий 
перелік добрив NPK можна розширити за допомогою додавання S, K, 
Mg та Ca, що містяться в полісульфаті.

Полісульфат забезпечує додаткову цінність для формуляцій NPK, 
замінюючи баластні наповнювачі поживними речовинам, дуже 
важливими для рослин.

17% CaO
(12.2% Ca)

58% SO4 
(19.2% S)

14% K2O
(11.6% K)

6% MgO
(3.6% Mg)

Ідеальний для 
чутливих до 

хлору культур

Ідеальна 
природна 

сировина для 
всіх культур

Доступнй в 
гранулах, та у 

вигляді порошку  

Повністю 
розчинний з 

доступністю всіх 
речовин
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Унівесальність комбінацій
• Використання полісульфату як сировини дозволяє виробляти 

широкий спектр формуляцій NPK, з урахуванням потреб 
різних культур, особливостей ґрунту та кліматичних умов.

•  Низький вміст хлору в полісульфаті знижує рівень хлору у 
ваших готових продуктах NPK + S, що робить його ідеальним 
для чутливих до хлору культур.

•  Полісульфат є чудовим джерелом сірки, який може плегко 
поєднуватися з азотними компонентами, щоб забезпечити 
своєчасне постачання рослинам S в поєднанні з N.

•  Полісульфат являється ідеальним засобом введення сірки 
в будь-яку формуляцію добрив NPK. Він ідеально підходить 
для включення сірки та інших важливих поживних речовин у 
безазотні формуляції.

•  Полісульфат забезпечує наявність магнію у формуляціях для 
компенсації виносу з ґрунту Mg з врожєм.

Сертифіко-
ваний для 

органічного 
землеробства

Збільшує 
врожайність

Повністю 
природнього 

походження без 
добавок

Низький 
карбоновий 

слід

ЗБІЛЬШУЄ
ВРОЖАЙНІСТЬ СЕРТИФІКОВАНЕ 

ДЛЯ ОРГАНІЧНОГО 

ЗЕМЛЕРОБСТВА
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Запитайте
наших експертів, 

як збагатити 
ваші формуляції з 

Polysulphate
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Унікальні властивості Polysulphate
• Polysulphate сприяє грануляції та збільшує вихід завдяки наявності 

в продукті кальцію та сульфату.

• Polysulphate Полісульфат є нешкідливою, не хімічно активною 
сировиною і не входить до категорії «небезпечні продукти або 
шкідливі речовини».

• Polysulphate pH нейтральний; тому аміак не виділяється, коли 
мінерал включають до складу амонійно вмісних продуктів.

• Завдяки високій міцності кристалів полісульфату, менша 
ймовірність утворення пилу під час виробництва.

• Polysulphate офіційно зареєстрований як добриво в Україні

Нова альтернатива формул NPK
• Сумісний із усією основною сировиною: аміачною селітрою, 

карбамідом, суперфосфатами, калієм хлористим, сульфатом 
калію - як при виробництві, так і при зберіганні. 

• Добрива NPK на основі полісульфату мають нижчі виробничі 
витрати в порівнянні з традиційними NPK на основі SOP або 
MOP.

• Polysulphate забезпечує альтернативне джерело поживних 
речовини, що містяться в сульфаті калію та кізериті.
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Забезпечує більше живлення
Порівняння виробництва NPK  12-12-17+2MgO з Polysulphate та 
альтернативною сировиною
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Kieserite
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12-12-17 2MgO 
19SO3 (7.6S)

12-12-17 6CaO 2MgO 
27SO3 (10.8S) з
Polysulphate®

з вмістом
Polysulphte

• Більша насиченість з Polysulphate®

• Додаткове S та Ca живлення в формулі
• Без додавання наповнювача

без
Polysulphte
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Порівняння виробництва PK 0-10-20+5MgO з Polysulphate та 
альтернативною сировиною на заводі ICL в Амстердамі
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ICL перший та єдиний виробник 
полігаліту в світі що постваляє 
його під маркою Polysulphate®, 
мінерал видобувається в 
Великобританії.

ICL Fertilizers Europe C.V.
1000 AH Amsterdam
The Netherlands
Tel: 00-31-20-5815100

Контакт в Україні:
Віктор Василенко
victor.vasylenko@icl-group.com
Tel: +38 050 435-79-33
www.iclfertilizers.com

Слідкуйте за нами:
fertilizers.sales@icl-group.com
Twitter.com/fertilizerpluS
YouTube.com/c/Polysulphate-Fertilizer 
Facebook.com/Polysulphate

www.polysulphate.com/ua
Polysulphate - торгівельна марка ICL.

Преміальне живлення рослин ICL Fertilizers
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