
Nové viaczložkové hnojivo
Inovatívne, všestranné a jedinečné



“Pestujem špargľu,
kukuricu, tabak, jahody a
ďalšie ovocie. Od tej doby, 

čo som začal používať 
Polysulphate, sú moje výpestky 

kvalitnejšie, lepšie vyzerajú, 
majú lepšiu skladovatelnosť, čo 
je najdôležitejšie, je možné ich 

zákazníkom predať
za vyššiu cenu.”

Michael Zapf
poľnohospodár



Predstavujeme hnojivo Polysulphate®

Polysulphate je nové štvorzložkové hnojivo, ktoré 
spoľahlivo zvyšuje výnosy. Obsahuje štyri makroživiny: 
síru, draslík, horčík a vápnik. 

Hnojivo sa dodáva 
granulované a 
minigranulované (určené 
k priamej aplikácii alebo 
mieseniu) a v štandardnej 
hrubosti (k priamej 
aplikácii a pre výrobu 
zmiešaných NPK hnojív).

Ideálny prírodný zdroj 
živín pre všetky plodiny, 
hlavne pre kapustovité, 
obilniny, strukoviny 
(sója), zeleninu a 
krmoviny.

Hoci už je to takmer 200 rokov, 
čo bol v Európe nájdený prvý 
polysulfát, rozsiahle nálezisko 
sa objavilo iba nedávno. Dnes v 
tomto hlbinnom dole v blízkosti 
anglického pobrežia prebieha 
ťažba 1200m pod hladinou 
Severného mora.

Toto prírodné, 4-v-1 hnojivo je 
teraz dostupné pre každého 
poľnohospodára. Všetky pokusy 
potvrdzujú jediné - bez ohľadu 
na pestovanú kultúru má 
Polysulphate skvelý výsledok.

Plne rozpustné, všetky 
živiny sú rastlinám 
dostupné.



Zvyšuje výnosy a zlepšuje 
zdravie a rast rastlín.

Vhodné pre citlivé 
rastliny vďaka nízkemu 
obsahu chloridov.

Schválené pre používanie 
v ekologickom 
poľnohospodárstve v 
niekoľkých európskych 
štátoch, v USA a Kanade.

SCHVÁLENÉ 

AKO 

EKOLOGICKÉ

ZVYŠUJE 
VÝNOSY



• 6% MgO (3.6% Mg) horčík vo 
forme síranu horečnatého je 
nevyhnutný pre fotosyntézu

• 17% CaO (12.2% Ca) vápnik 
vo forme síranu vápenatého 
je nutný pre delenie buniek a 
posilnenie bunkových stien

Úplne prírodný produkt 
sa iba vyťaží, podrví, 
roztriedi a zabalí

Hnojivo s veľmi nízkou 
uhlíkovou stopou 
pomáha dosiahnuť 
pestovateľom 
požadovaných 
ekologických limitov 

• 48% SO3 (19.2% S) pokryje 
nároky rastlín na síru a zlepší 
účinnosť ďalších živín (napr. 
dusíka a fosforu) 

• 14% K2O (11.6% K) draslík vo 
forme síranu draselného je 
nevyhnutný pre posilnenie 
zdravia rastlín

Čo je Polysulphate? 
Polysulphate je obchodný názov pre minerál, ktorý sa 
prirodzene vyskytuje v prírode, nazýva sa polyhalit a má 
chemický vzorec: K2Ca2Mg(SO4)4 • 2H2O
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Produkt/živiny S K Mg Ca

Polysulphate 

Síran draselno-
horečnatý

Kieserit

Síran draselný (SOP)

Síran amonný

Polysulphate prináša mnoho výhod. 
Teraz ho prvýkrát môžu využívať 
poľnohospodári na celom svete.

Spoločnosť ICL je prvý a jediný 
producent polyhalitu na svete. Tento 
jedinečný minerál ťaží vo Veľkej 
Británii a dodáva ho na trh pod 
obchodným názvom Polysulphate®.

www.polysulphate.com

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

Polysulphate je obchodná značka spoločnosti ICL. Prémiová výživa rastlín od ICL Fertilizers
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