
Το Polysulphate ως πρώτη
ύλη για ΝΡΚ λιπάσματα
Πολυ-θρεπτικό λίπασμα
Καινοτόμο και μοναδικό

Εξορύσσεται στην Αγγλία και η ICL είναι ο 
πρώτος και μοναδικός παραγωγός παγκοσμίως 
που εξάγει και διαθέτει το Polysulphate.

Σύγκριση παραγωγής του 0-10-20+5MgO στο εργοστάσιο 
της ICL με το Polysulphate και άλλες πρώτες ύλες
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0-10-20 17CaO 
5MgO 15SO3 (6S)

0-10-20 19CaO 5MgO 
22SO3 (8.8S) Με το 

 

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

Medilco Hellas S.A.

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος

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.

Παρέχει περισσότερα θρεπτικά
• Μεγαλύτερη αξία με το 
• Επιπλέον S και Ca στον τύπο
• Δεν απαιτείται filler

Σύγκριση παραγωγής του 12-12-17+ 2ΜgO με 
Polysulphate και άλλες πρώτες ύλες

http://info.polysulphate@icl-group.com
http://twitter.com/polysulphate
http://youtube.com/c/polysulphate-fertillizer
http://facebook.com/polysulphate


Πολύπλευρα πλεονεκτήματα

Το Polysulphate είναι ένα νέο, πολυ-θρεπτικό λίπασμα που περιέχει 
τέσσερα πλήρως διαλυτά θρεπτικά στοιχεία, διαθέσιμα για τα φυτά: 
κάλιο, ασβέστιο, μαγνήσιο και θείο. Τα απαραίτητα αυτά θρεπτικά 
στοιχεία μπορούν να ενσωματωθούν σε νέους τύπους   λιπασμάτων.

Στη σύγχρονη γεωργία, η ανάγκη τόσο για ΝΡΚ λιπάσματα όσο και για 
δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία είναι διαρκής. Τα υπάρχοντα ΝΡΚ 
λιπάσματα μπορούν πλέον να βελτιωθούν με την προσθήκη S, Mg καιCa 
που περιέχει το Polysulphate.

Το Polysulphate παρέχει πρόσθετη αξία,   αντικαθιστώντας το κάθε είδους 
filler με πολύτιμα για τα φυτά θρεπτικά στοιχεία.

Μοναδικοί συνδυασμοί

• Το Polysulphate με το ασβέστιο και το θείο που περιέχει βελτιώνει το 
τελικό παραγόμενο προϊόν. 

• Η χαμηλή του περιεκτικότητα σε χλώριο μειώνει τα επίπεδα χλωρίου 
στο τελικό NPK+S λίπασμα, καθιστώντας το ιδανικό για φυτά 
ευαίσθητα στο χλώριο.

• Το Polysulphate είναι μια άριστη πηγή θείου, το οποίο μπορεί να 
συνδυαστεί με άζωτο για καλύτερη απορρόφηση του στοιχείου αυτού.

• Το Polysulphate αποτελεί μοναδικό συστατικό των ΝΡΚ λιπασμάτων 
και μια ιδανική πηγή θείου και άλλων απαραίτητων θρεπτικών για 
τύπους χωρίς άζωτο.

• Παρέχει μαγνήσιο στο τελικό ΝΡΚ λίπασμα, για τον εφοδιασμό του 
εδάφους.

Μοναδικές ιδιότητες
• Το Polysulphate με το ασβέστιο και το θείο που περιέχει βελτιώνει το 

τελικό παραγόμενο προϊόν.

• Είναι ακίνδυνη πρώτη ύλη και δεν περιλαμβάνεται στην κατηγορία 
των επικίνδυνων ή επιβλαβών ουσιών.

• Το Polysulphate έχει ουδέτερο pH, έτσι δεν απελευθερώνεται αμμωνία 
όταν χρησιμοποιείται με προϊόντα με αμμωνιακό Ν, σε αντίθεση με 
όσα περιέχουν MgO.

• Χάρη στην μεγάλη αντοχή των κρυστάλλων του δεν απελευθερώνεται 
σκόνη κατά τον χειρισμό και την παραγωγή.

• Είναι Λίπασμα ΕΚ.

Μια νέα επιλογή για τα ΝΡΚ λιπάσματα
• Είναι συμβατό με όλες τις πρώτες ύλες: νιτρική αμμωνία, ουρία, 

υπερφωσφορικά, MOP, SOP.

• Τα ΝΡΚ που παράγονται με το Polysulphate έχουν χαμηλότερο κόστος 
παραγωγής και μικρότερες απαιτήσεις σε ενέργεια σε σχέση με τα 
παραδοσιακά ΜΟΡ και SOP λιπάσματα.

• Το Polysulphate παρέχει μια εναλλακτική πηγή θρεπτικών στοιχείων 
που περιέχονται στο SOP και στον κιζερίτη.
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