
Este timpul să folosiți



 Uniform,granule robuste sferice,intr-un 
ingrasamant cu multi nutrienti

 Suprafața netedă protejează de 
abraziune, umiditate sau deteriorare

 Forma sferica determina o curgere 
usoara si uniforma

 Foarte buna imprasiere
 la aplicare

 Se amestecă ușor cu alte tipuri de 
îngrășăminte

 Aspect atractiv în amestecuri cu alte 
materii prime pentru producerea 
ingrasamintelor

Este timpul să folosiți 
Polysulphate Premium



Prezentarea Polysulphate Premium®

Polysulphate Premium este un nou îngrășământ 4 în 1 
care determina un randament îmbunătățit al culturilor. 
Polysulphate Premium conține patru nutrienți esentiali 
pentru  plante: sulf, potasiu, magneziu și calciu.
 
Deși Polisulfatul a fost găsit 
pentru prima dată în urmă cu 
aproape 200 de ani în Europa, 
doar recent a fost descoperit 
un zacamant foarte mare care 
acum este  extras de Cleveland 
Potash - 1.200 m sub Marea 
Angliei.

Acum, acest îngrășământ 
4 în 1 este pus la dispoziția 
fermierilor. Polysulphate 
Premium aduce avantajele unei 
granule sferice, cu imprastiere 
pe suprafata foarte buna, ușor 
de amestecat și naturala, pe 
câmpurile din întreaga lume.



Ce este în Polysulphate Premium?

45.6% SO3 (18.2% S) 
asigura necesarul  de S
și îmbunătățește eficacitatea
alți nutrienți (de ex. N și P)

13% K2O (10.7% K)
sub formă de sulfat de potasiu, 
vital pentru îmbunătățirea 
sănătății culturilor

5.6% MgO (3.4% Mg)
sub formă de sulfat de 
magneziu, essential pentru 
fotosinteză

16.4% CaO (11.8% Ca)
sub forma de sulfat de calciu, 
crucial pentru diviziune 
celulară și pereți celulari 

Polysulphate Premium este derivat din polihalit, un 
mineral natural, care conține elemente esențiale pentru 
creșterea și dezvoltarea plantelor, cu performanțe 
ridicate: K2Ca2Mg(SO4)4 • 2H2O



Determina cresterea 
productiei, 

imbunatateste 
sanatatea plantelor si 

vigoarea acestora

Pentru aplicare 
directă și amestecul 

în vrac

Produs ideal pentru 
toate tipurile de sol si 

toate culturile

Continutul redus 
de cloruri il face un 
produs ideal pentru 
culturile sensibile la 

acest element

Ingrasamant cu 
amprenta scăzută 

de carbon care ajută 
cultivatorii sa reduca 

poluarea

Complet solubil, cu toti 
nutrienții disponibili 
pentru absorbție de 

catre plante

Avantajele Polysulphate Premium

Cl



Urmareste-ne pe
george.voicu@icl-group.com
Twitter.com/fertilizerpluS
YouTube.com/c/Polysulphate-Fertilizer 
Facebook.com/ICLFertilizerpluS

www.polysulphate.com
Polysulphate este marca inregistrata ICL

Extras în Marea Britanie, ICL este 
primul - și singurul - producător 
din lume autorizat in a extrage 
polihalita, comercializata sub 
formă de polisulphate.

“Polysulphate Premium îmi 
oferă performanța completă 

de care am nevoie pentru 
a avea un start excelent al 
culturii precum si nutritia 
precisa pana la recolta”

ICL Europe
Kon. Wilhelminaplein 30, 1062 KR 
Amsterdam, The Netherlands
Tel: +40 726 193 781
www.iclfertilizers.com

Nutriție premium a plantelor de la ICL Fertilizers
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