Nawóz wieloskładnikowy
Innowacyjny, wszechstronny i unikatowy

Premium plant nutrition from ICL

www.polysulphate.com

Przedstawiamy Polysulphate®

Polysulphate jest naturalnym czteroskładnikowym
nawozem, który poprawia plonowanie roślin. Zawiera
cztery makroskładniki: siarkę, potas, magnez i wapń.
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48% SO3

14% K2O

6% MgO

17% CaO

Chociaż Polysulphate pierwszy
raz został znaleziony 200
lat temu w Europie, dopiero
niedawno odkryto duże
pokłady tego minerału, które są
wydobywane przez Cleveland
Potash - 1200m poniżej
poziomu Morza Północnego.

Aktualnie ten
czteroskładnikowy, naturalny
nawóz jest dostępny na
całym świecie. Polysulphate
gwarantuje wysoką jakość
produkcji, która jest
priorytetem dla rolników.

Wydobywany w Wielkiej Brytani.
ICL jest pierwszym - i jedynym
producentem na świecie, który
posiada minerał polihalit występujący
pod handlową nazwą Polysulphate.

Doskonały do
bezpośredniego
stosowania, jako
komponent mieszanek
nawozowych oraz jako
składnik nawozów.
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Idealne naturalne źródło
składników pokarmowych
dla wszystkich roślin
w szczególności roślin
oleistych, zbóż, roślin
strączkowych, warzyw,
koniczyn, trwałych
użytków zielonych i
upraw kiszonkowych.

Całkowice rozpuszczalny
ze wszystkimi składnikami
pokarmowymi w pełni
dostępnymi dla roślin.
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Co jest składnikiem Polysulphate?

Polysulphate to nazwa handlowa naturalnie
występującego minerału - polihalit o wzorze
chemicznym: K2Ca2Mg(SO4)4 • 2H2O
• 48% SO3 (19,2% S)
równoważy zapotrzebowanie
roślin na S i poprawia
efektywność wykorzystania
innych składnikow (np. N i P)

• 6% MgO (3,6% Mg)
jako siarczan magnezu,
niezbędny dla prawidłowego
przebiegu procesu
fotosyntezy

• 14% K2O (11,6% K)
jako siarczan potasu, dla
lepszej wydajności i jakości
plonu

• 17% CaO (12,2% Ca)
jako siarczan wapnia,
kluczowy składnik
uczestniczący w podziałach
komórkowych oraz w
budowie mocnych ścian
komórkowych

INCREASES
YIELDS

Niska zawartość chloru
czyni ten nawóz idealnym
rozwiązaniem dla roślin
wrażliwych na chlorki.
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Poprawia plonowanie i
jakość plonu.

"Uprawiam kukurydzę, tytoń,
szparagi, truskawki i inne owoce.
Odkąd zacząłem używać
Polysulphate, osiągam
wyższe plony o lepszej
jakości i dłuższej trwałości
przechowalniczej oraz,
co jest najważniejsze zabezpieczam lepszą
cenę dla klietnów."
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Dopuszczony do
stosowania w rolnictwie
ekologicznym.

Całkowicie naturalny,
wydobywany, kruszony,
przesiewany i pakowany.

Niski ślad węglowy,
pomaga rolnikom
osiągnąć docelowe
ograniczenie emisji
dwutlenku węgla.
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Efekty działania Polysulphate zostały potwierdzone
doświadczeniami prowadzonymi w wielu uprawach

Rzepak ozimy

Roślina/Odmiana: Rzepak ozimy | CROTORA
Lokalizacja: Polska | SDOO Radostowo, woj. pomorskie
(2020-2021), Badana parametry: Plon całkowity

Pszenica ozima

Roślina/Odmiana: Pszenica ozima | ARTIST w 2019, EUFORIA w 2021
Lokalizacja: Polska | SDOO Radostowo, woj. pomorskie (2019-2021)
Badane parametry: Plon całkowity, zawartość białka w ziarnie

Zastosowane nawozy
Termin
stosowania

Zastosowane nawozy
Kontrola
Superfosfat potrójny
(40%)
Sól potasowa (60%)
Saletra amonowa

100

Plon pszenicy dt/ha

14
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Saletra amonowa
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(granulowany)

10
8
6
4
2
0
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Nawóz

ICL1

Użycie Polysulphate w rzepaku polepszyło plonowanie tej rośliny o 8% przy
zastosowaniu dawki 100kg nawozu jesienią i 100kg wiosną.
Natomiast 10% wzrost został osiągnięty po zastosowaniu 100kg nawozu
jesienią i 200kg wiosną.

+3,5%

16

+403 kg

Wiosna

100

Polysulphate jako źródło
długodziałającej siarki poprawił
parametry jakościowe ziarna
pszenicy – wyższa o 3,5% zawartość
białka w nasionach.

+663 kg

Jesień

150
150

Sól potasowa (60%)

12

100

Sól potasowa (60%)

W każdym roku w którym
prowadzone było doświadczenie,
Polysulphate zwiększył plony
pszenicy odpowiednio o 5% w 2020r
i o 4% w 2021r.
16
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(granulowany)
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0
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Produkty/minerały

S

K

Mg

Ca

Polysulphate
Siarczan
potasowo-magnezowy
Kizeryt
Siarczan potasu
Siarczan amonu
Polysulphate posiada wiele zalet dla rolników.
Teraz jest dostępny dla każdego na całym świecie.

ICL Polska Sp. z o.o.
ul. Taneczna 18
02-829 Warszawa, Polska
Tel: + 48 22 395 64 00
www.icl-sf.com/pl-pl

