Phân bón đa dinh dưỡng dành cho NPK dạng hạt

Lợi ích về đa dinh dưỡng

48% SO3
(19.2% S)

14% K2O
(11.6% K)

6% MgO
(3.6% Mg)

17% CaO
(12.2% Ca)

Polysulphate là một loại phân bón đa dinh dưỡng có chứa bốn loại
dưỡng chất hòa tan hoàn toàn cho cây trồng: lưu huỳnh( S), kali( K),
Magie( Mg), và canxi( Ca). Những dưỡng chất cần thiết này có thể được
tích hợp vào bất kỳ sản phẩm hay loại phân bón thành phẩm nào.
Trong nền nông nghiệp hiện đại, nhu cầu ngày càng cao về phân
bón NPK và các loại chất dinh dưỡng quan trọng khác. Các loại phân
bón NPK hiện tại có thể được cải tiến bằng cách bổ sung S, K, Mg, Ca
có trong Polysulphate.
Polysulphate làm tăng giá trị cho cây trồng bằng cách dùng các chất
dinh dưỡng thay thế cho những chất độn trong phân bón.

Có sẵn ở dạng hạt
miểng, dạng hạt
nhỏ và dạng bột
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Nguồn tự nhiên lý
tưởng dành cho
tất cả các loại cây
trồng

Hòa tan hoàn
toàn, có chứa tất
cả các chất dinh
dưỡng dành cho
việc hấp thu của
thực vật

Thích hợp cho
các loại cây trồng
nhạy cảm với Clo

Kết hợp linh hoạt
• Sử dụng Polysulphate làm nguyên liệu thô để tạo ra nhiều loại
phân bón NPK phù hợp, đáp ứng các nhu cầu của từng loại cây
trồng, đất và điều kiện khí hậu khác nhau.
• Hàm lượng Clo thấp trong Polysulphate làm giảm nồng độ Clo
trong thành phẩm NPK + lưu huỳnh, phù hợp cho các loại cây
trồng nhạy cảm với Clo.
• Polysulphate là nguồn cung cấp gốc sulphat tuyệt vời, là yếu tố để
kết hợp với N và S lưu giữ trong cùng một hợp chất.
• Polysulphate là thành phần lý tưởng của phân bón NPK giống
như phương tiện để đưa lưu huỳnh vào bất kỳ loại nào. Thích hợp
cho việc kết hợp lưu huỳnh và các chất dinh dưỡng thiết yếu vào
các loại phi Nitơ.
• Polysulphate bổ sung magie trong phân bón thành phẩm để cung
cấp thêm Magie trong đất cho cây trồng.

INCREASES

YIELDS

Tăng năng xuất

G
CÔN
ỢC
ĐƯ ẬN LÀ
NH U CƠ
HỮ

Được công nhận
dành cho ngành
nông nghiệp hữu
cơ

Hoàn toàn tự
nhiên và không
có bất kỳ chất
hóa học bổ sung
nào

Hàm lượng
cacbon thấp
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Hãy tham khảo ý kiến từ
các chuyên gia của chúng
tôi để được tư vấn việc
sử dụng NPKs cùng với
Polysulphate
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Các tính chất độc đáo
• Polysulphate giúp đẩy mạnh quá trình tạo hạt và tăng sản lượng
do có canxi và sulphat trong sản phẩm
• Polysulphate là một nguyên liệu trơ, an toàn và không có tên
trong danh mục “hàng hóa nguy hiểm hoặc có chất có hại”
• Polysulphate có nồng độ pH trung tính; do đó không tạo ra
ammoniac khi có trong sản phẩm chứa amoni, không giống như
các sản phẩm chứa MgO khác
• Do Polysulphate là tinh thể có độ bền vững cao nên ít có bụi
trong quá trình sản xuất và xử lý
• Phân bón đã đăng ký theo tiểu chuẩn Châu Âu. Không có quy
định bổ sung

Một lựa chọn NPK mới dành cho bạn
• Tương thích với tất cả các nguyên liệu chính: amoni nitrat, urê,
supe lân, magie sulphat, kali sulphate cả trong việc xử lý và lưu
kho
• NPKs dựa trên Polysulphate có chi phí sản xuất thấp và tiết
kiệm nhiên liệu hơn so với NPKs dựa trên kali suphate hoặc
magie sulphate truyền thống
• Polysulphate tạo ra nguồn thay thế và cung cấp các chất
dinh dưỡng trong kali sulphate và quăng magie sulphate
(MgSO4·2H20)
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Cung cấp nhiều chất dinh dưỡng hơn
So sánh việc sản xuất NPK 12-12-17 + 2MgO với Polysulphate và
nguồn thay thế
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12-12-17 2MgO
19SO3 (7.6S)

12-12-17 6CaO 2MgO
27SO3 (10.8S) với
Polysulphate®
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• Giá trị dinh dưỡng cao hơn với việc sử dụng Polysulphate®
• Có thêm các dưỡng chất S và Ca trong công thức
• Không có chất độn
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So sánh việc sản xuất PK 0-10-20 + 5MgO tại nhà máy ICL với
Polysulphate và các nguồn thay thế
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Polysulphate

0-10-20 17CaO
5MgO 15SO3 (6S)

0-10-20 19CaO 5MgO
22SO3 (8.8S) với
Polysulphate®
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Được khai thác tại Anh, ICL là nhà sản
xuất đầu tiên và duy nhất trên thế giới
khai thác polyhalite và bán ra thị trường
với thương hiệu Polysulphate®.

Đến với chúng tôi tại
fertilizers.sales@icl-group.com
Twitter.com/fertilizerpluS
YouTube.com/c/Polysulphate-Fertilizer
Facebook.com/ICLFertilizerpluS

www.polysulphate.com
Polysulphate là tên thương mại của ICL.
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Phân bón cao cấp giàu dinh dưỡng từ ICL

