
Nové vícesložkové hnojivo
Inovativní, všestranné a jedinečné



Představujeme hnojivo Polysulphate®

Polysulphate je nové čtyřsložkové hnojivo, které 
spolehlivě zvyšuje výnosy. Obsahuje čtyři makroživiny: 
síru, draslík, hořčík a vápník. 

Hnojivo se dodává 
granulované a 
minigranulované (určeno 
k přímé aplikaci nebo 
mísení) a ve standardní 
hrubosti (k přímé 
aplikaci a pro výrobu 
smíšených NPK hnojiv)

Ideální přírodní zdroj 
živin pro všechny 
plodiny, zejména pro 
brukvovité, obiloviny, 
luskoviny (sóju), zeleninu 
a pícniny

Ačkoliv už je to téměř 200 let, 
co byl v Evropě nalezen první 
polysulfát, rozsáhlé naleziště se 
objevilo teprve nedávno. Dnes 
v tomto hlubinného dole poblíž 
anglického pobřeží probíhá 
těžba 1200m pod hladinou 
Severního moře. 

Toto přírodní, 4-v-1, hnojivo 
je nyní dostupné pro každého 
zemědělce. Všechny pokusy 
potvrzují jediné - bez ohledu 
na pěstovanou kulturu má 
Polysulphate skvělé výsledky. 

Plně rozpustné, všechny 
živiny jsou rostlinám 
dostupné



Zvyšuje výnosy a zlepšuje 
zdraví a růst rostlin

Vhodné pro citlivé 
rostliny díky nízkému 
obsahu chloridů

Schváleno pro použití v 
ekologickém zemědělství 
v několika evropských 
státech, v USA a Kanadě

SCHVÁLENO 

JAKO 

EKOLOGICKÉ

ZVYŠUJE 
VÝNOSY



• 6% MgO (3.6% Mg) hořčík ve 
formě síranu hořečnatého je 
nezbytný pro fotosyntézu

• 17% CaO (12.2% Ca) vápník 
ve formě síranu vápenatého 
je nutný pro dělení buněk a 
posílení buněčných stěn

Zcela přírodní produkt 
se pouze vytěží, podrtí, 
roztřídí a zabalí

Hnojivo s velmi 
nízkou uhlíkovou 
stopou pomáhá 
dosáhnout pěstitelům 
požadovaných 
ekologických limitů

• 48% SO3 (19.2% S) pokryje 
nároky rostlin na síru a zlepší 
účinnost dalších živin (např. 
dusíku a fosforu) 

• 14% K2O (11.6% K) draslík ve 
formě síranu draselného je 
nezbytný pro posílení zdraví 
rostlin

Co je Polysulphate? 
Polysulphate je obchodní název pro minerál, který se 
přirozeně vyskytuje v přírodě, nazývá se polyhalit a má 
chemický vzorec: K2Ca2Mg(SO4)4 • 2H2O



“Pěstuji chřest, kukuřici, 
tabák, jahody a další ovoce. 

Od té doby, co jsem začal 
používat Polysulphate, jsou 
moje výpěstky kvalitnější, 
lépe vypadají, mají lepší 
skladovatelnost a, což je 

nejdůležitější, lze je zákazníkům 
prodat za vyšší cenu.”

Michael Zapf, zemědělec
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hořečnatý

Kieserit

Síran draselný (SOP)

Síran amonný

Polysulphate přináší řadu výhod. Nyní 
jej poprvé mohou používat zemědělci 
na celém světě.

Společnost ICL je první a jediný 
producent polyhalitu na světě. Tento 
jedinečný minerál těží ve Velké 
Británii a dodává jej na trh pod 
obchodním názvem Polysulphate®.

www.polysulphate.cz

Sledujte nás
Twitter.com/fertilizerpluS
YouTube.com/c/Polysulphate-Fertilizer 
Facebook.com/Polysulphate

Polysulphate je obchodní značka společnosti ICL. Prémiová výživa rostlin od ICL Fertilizers
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