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Θειικό καλιομαγνήσιο
Κιζερίτης
Θειικό κάλιο
(SOP)

“Καλλιεργώ καλαμπόκι,
φράουλες, καπνό, σπαράγγια
και άλλα φρούτα. Από όταν
ξεκίνησα να χρησιμοποιώ
το Polysulphate έχω πιο
ποιοτική παραγωγή, οι
καρποί διατηρούνται
περισσότερο και κυρίως
απολαμβάνω καλύτερες
τιμές στα προϊόντα μου”.
Michael Zapf, αγρότης

Θειική
αμμωνία

To Polysulphate έχει πολλαπλά οφέλη
για τους παραγωγούς. Τώρα πλέον, για
πρώτη φορά, είναι άμεσα διαθέσιμο
σε παγκόσμιο επίπεδο.
Εξορύσσεται στην Αγγλία και η
ICL είναι ο πρώτος και μοναδικός
παραγωγός παγκοσμίως που εξάγει
και διαθέτει το Polysulphate.

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος

Medilco Hellas S.A.
Εθνικής Αντιστάσεως 7
15232 Χαλάνδρι
Τηλ: 210 9213035
Φαξ: 210 9213036
info@medilcohellas.com
www.medilcohellas.com

Ακολουθείστε μας σε:

info.polysulphate@icl-group.com
Twitter.com/Polysulphate
YouTube.com/c/Polysulphate-fertilizer
Facebook.com/Polysulphate

www.polysulphate.com

To Polysulphate είναι σήμα κατατεθέν της ICL.

Potash House, P.O.Box 75
Beer-Sheva 8410001, Israel
Tel: +972-8-6465129
Fax: +972-8-6280995
info@iclfertilizers.com
www.iclfertilizers.com

Polysulphate
Μοναδικό πολυθρεπτικό λίπασμα
Καινοτομία και αξιοπιστία στη θρέψη

Γνωρίστε το Polysulphate

Τι είναι το Polysulphate

Το Polysulphate είναι ένα νέο, φυσικό λίπασμα που
βελτιώνει την απόδοση των φυτών. Περιέχει τέσσερα
θρεπτικά στοιχεία: θείο, κάλιο, μαγνήσιο και ασβέστιο.
Παρόλο που το Polysulphate
ανακαλύφθηκε πριν από 200
χρόνια στην Ευρώπη, μόνο
πρόσφατα ξεκίνησε σε μεγάλη
κλίμακα η εξόρυξη του από την
Cleveland Potash, από βάθος
1200 m κάτω από τη Βόρεια
Θάλασσα στην Αγγλία.

Polysulphate είναι το σήμα κατατεθέν της ICL για το
φυσικό ορυκτό πολυαλίτης, που η χημική του σύνθεση
είναι: K2Ca2Mg(SO4)4 • 2H2O

Τώρα πλέον, το νέο αυτό
λίπασμα είναι διαθέσιμο για
τους παραγωγούς. Όλες οι μέχρι
τώρα δοκιμές αποδεικνύουν
ότι το Polysulphate παρέχει
πρόσθετη αξία, σε όλες τις
καλλιέργειες.

• 48%SO3 (19.2% S) εξισορροπεί
τις ανάγκες των φυτών
σε θείο και βελτιώνει την
αποτελεσματικότητα άλλων
στοιχείων (όπως Ν και Ρ).
• 14% K2O (11.6% K) ως θειικό
κάλιο, αναγκαίο για την υγεία
των φυτών.
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Είναι διαθέσιμο σε
κοκκώδη μορφή
(για απ’ευθείας
εφαρμογή και
παραγωγή
σύμμεικτων
λιπασμάτων)
και σε μορφή
σκόνης (standard,
για παραγωγή
σύμπλοκων ΝΡΚ
κοκκωδών).

Ιδανική φυσική
πηγή για όλες
τις καλλέργειες
και ειδικά τα
σταυρανθή,
σιτηρά, ψυχανθή,
κηπευτικά,
χορτοδοτικά,
λειμώνια και είδη
για ενσίρωση.

Πλήρως διαλυτό,
με όλα τα θρεπτικά
στοιχεία διαθέσιμα
στα φυτά.

Παρατεταμένη
απελευθέρωση
των θρεπτικών
στοιχείων,
μικρότερος
κίνδυνος απωλειών
των θειικών μέσω
έκπλυσης.

Εξασφαλίζει
υψηλότερες
αποδόσεις,
καλύτερη ποιότητα
και κερδοφορία.
Προωθεί την
ευρωστία και την
καλή υγεία των
φυτών.

Η χαμηλή του
περικτικότητα σε
χλώριο το καθιστά
ιδανικό για φυτά
ευαίσθητα στο
χλώριο.

Εφαρμόζεται εύκολα
και ομοιόμορφα με
λιπασματοδιανομέα.

Εγκεκριμένο
για χρήση στη
Βιολογική Γεωργία.

Πλήρως
φυσικό προϊόν,
εξορύσσεται,
συνθλίβεται,
κοσκινίζεται και
συσκευάζεται.

Χαμηλό ανθρακικό
αποτύπωμα.

• 6% MgO (3.6% Mg) ως θειικό
μαγνήσιο, απαραίτητο για τη
φωτοσύνθεση.
• 17% Ca (12.2% Ca) ως θειικό
ασβέστιο, σημαντικό για
την κυτταροδιαίρεση και
την αντοχή των κυτταρικών
τοιχωμάτων.

