
Zaawansowana technologia 
nawożenia upraw



W jednym nawozie cztery składniki pokarmowe
PotashpluS z ICL stanowi idealne połączenie czterech składników
pokarmowych w jednym nawozie: 

Wartość dodana
Wybierając PotashpluS otrzymujesz nawóz dostarczający potas w postaci 
chlorkowej i siarczanowej. Potashplus jest nawozem zawierającym w 20% 
siarczan potasu.

Potas
jako siarczan i chlorek

37% K2O
(30.7% K)

Magnez
jako siarczan magnezu

2.8% MgO
(1.7% Mg)

Siarka
jako siarczany

23% SO3  
(9.2% S)

Wapń
jako siarczan wapnia

8% CaO
(5.7% Ca)



Kompozycja chlorku 
potasu i Polysulphate

Idealny do wszystkich 
gatunków uprawnych, 
jak również dla roślin o 
wysokich potrzebach co 

do potasu i siarki.

Co to jest PotashpluS?
Specjalnie opracowany nowy granulowany nawóz  zawierający potas w 
postaci soli potasowej i siarczanu potasu. PotashpluS zawiera również 
wapń i magnez. 

Z PotashPlus wzmocnisz swoje rośliny
PotashpluS wprowadza magnez zwiększający fotosyntezę, wapń 
wzmacniający rośliny i ich jakość oraz siarkę wpływającą na tworzenie 
białek i oleju.

PotashpluS zapewnia najwyższą jakość i rentowność
Siarka jest niezbędna wszystkim roślinom do prawidłowego wzrostu. 
Gatunki takie jak rzepak, jakościowa pszenica, rośliny strączkowe oraz 
użytki zielone mają wyższe potrzeby co do siarki i rosną znacznie lepiej gdy 
potrzebną siarkę dostarczymy stosując PotashpluS.

PotashpluS zapewnia przedłużone uwalnianie siarki podczas 
całego cyklu uprawy
Wydłużone, na niskim poziomie uwalnianie siarki z Polysulphate 
udostępnia ją stale zgodnie z potrzebami roślin. To przedłużone 
uwalnianie  szczególnie zmniejsza ryzyko wymywania siarki na glebach 
piaszczystych i podczas obfitych opadów deszczu.

Potrzeby pokarmowe roślin
Stosując PotashpluS można jedną aplikacją zapewnić pełne zaopatrzenie 
w potas, siarkę, a także niezbędny magnez i wapń.

Cztery składniki w 
jednym nawozie: potas, 
magnez, siarka i wapń 



W pełni rozpuszczalny, 
wszystkie składniki 

pokarmowe dostępne 
dla roślin

Przedłużone uwalnianie 
siarki obniża straty przez 

wypłukiwanie

Łatwo rozrzuca się 
mechanicznie zapewniając 

na polach równomierne 
rozprowadzenie 

składników pokarmowych 



Skład ICL PotashpluS: 0-0-37-9S-3MgO-8CaO
37% K2O Rozpuszczalny 7% jako siarczan potasu

2,8% MgO Rozpuszczalny 100% siarczan

23% SO3 (9,2% S) Rozpuszczalny 100% siarczan

8% CaO Rozpuszczalny 100% siarczan
(Nawóz WE)

Dodatkowo PotashpluS zawiera bor.

Zalecenia stosowania
Gatunki o 
wysokich 
potrzebach 
potasu

Gatunki o 
średnich 
potrzebach 
potasu

Zbożowe

Gatunki Burak cukrowy, 
ziemniak

Rzepak, kukurydza, 
słonecznik, 
lucerna, rośliny 
paszowe, groch 

Pszenica, 
drobnoziarniste

Zalecana dawka 
PotashpluS 
(kg/ha)

600-900 200-300 200

Dostarczenie 
ilości K2O, 
MgO, SO3 i CaO

np. dla ziemniaków 
z 600 kg/ha
K2O

(1)

MgO(3)

SO3
(3) 

CaO(4) 

np. dla rzepaku z 
300 kg/ha
K2O

(2)

MgO(2)

SO3
(2) 

CaO(4)

np. dla pszenicy z 
200 kg/ha
K2O

(3)

MgO(3)

SO3
(3) 

CaO(4)

Obliczono na podstawie: (1)COMIFER (2)Terres Inovia (3)UNIFA (4)Pôle d’Aspach

 Spełnienie w % potrzeb pokarmowych roślin przy zastosowaniu zalecanej dawki
 PotashpluS 

60% 

100% 

100%

100%

45% 

100% 

100%

100%

30% 

40% 

100%

100%



Wydobywany w Wielkiej Brytanii polihalit, którego jedynym producentem 
jest ICL, sprzedawany jest  jako nawóz pod nazwą Polysulphate™.

Polysulphate is a trademark of ICL. The premium plant nutrition range from ICL Fertilizers

ICL Fertilizers Europe C.V.
1000 AH Amsterdam, Holland
Tel. 00-31-20-5815100
general@iclfertilizers.eu

www.polysulphate.com

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

www.iclfertilizers.com
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