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Време е да се възползвате от 
предимствата на Polysulphate Premium

 Еднакви по размер гранули, съдържащи 
комплекс от хранителни елементи с естествен 
произход

 Гладката повърхност предпазва от абразия, 
влажност или увреждане 

 Правилната сферична форма осигурява еднакво 
освобождаване на хранителните вещества

 По време на прилагане гранулите се 
разпръскват равномерно върху широка площ

 Смесва се лесно с други продукти за наторяване

 Атрактивен външен вид при смесване с други 
гранулирани торове



Представяме ви Polysulphate Premium®

Polysulphate Premium е нов тор 4-в-1 за подобрен 
добив от културите. Polysulphate Premium съдържа 
четири хранителните елемента за растенията: сяра, 
калий, магнезий и калций. 

Въпреки че полисулфатът 
за първи път е открит преди 
почти 200 години в Европа, 
едва наскоро са открити 
големи залежи и сега се 
добива от Cleveland Potash – 
на 1200 метра под Северното 
море на Англия.

Сега този тор 4-в-1 е 
на разположение за 
земеделците. Polysulphate 
Premium е висококачествен 
гранулиран тор с естествен 
произход, който се смесва 
лесно и се разпръсква 
равномерно из полето.



Какво представлява Polysulphate Premium?

45.6% SO3 (18.2% S)
балансира нуждата на културите 
от сяра и подобрява ефикасността 
на други хранителните елементи 
(напр. азот и фосфор)

13% K2O (10.7% K)
като калиев сулфат, 
жизненонеобходим за 
подобряване на здравето на 
културите

5.6% MgO (3.4% Mg)
като магнезиев сулфат,
важен за фотосинтезата 

16.4% CaO (11.8% Ca)
като калциев сулфат, критично 
важен за делене на клетките и 
здрави клетъчни стени 

Polysulphate Premium се извлича от полихалит – 
срещащ се в природата минерал, който съдържа 
жизненонеобходими елементи за ефективен растеж 
и функции на растенията: K2Ca2Mg(SO4)4 • 2H2O



Повишава добива и 
подобрява здравето 
и издръжливостта 

на културите

За директно 
приложение и 

насипно смесване

Идеален за всички 
култури и типове 

почви

Ниското 
съдържание 
на хлорид го 

прави идеален за 
чувствителни към 

хлорид култури

Тор с нисък 
въглероден 

отпечатък, помага 
на земеделците 

да постигат 
нисковъглеродни 

цели

Напълно 
разтворим, с всички 

хранителните 
елементи, налични за 
прием от растенията

Предимства на Polysulphate Premium

Cl



Последвайте ни:
fertilizers.sales@icl-group.com 
Twitter.com/fertilizerpluS
YouTube.com/c/Polysulphate-Fertilizer 
Facebook.com/ICLFertilizerpluS

www.polysulphate.com
Polysulphate е търговска марка на ICL.

Създаден във Великобритания, 
ICL е първият и единствен 
производител в света, добиващ
полихалит, който се предлага на 
пазара под името Polysulphate®.

„Polysulphate Premium 
ми дава цялостната 

ефективност, необходима 
за добрия старт на моите 

култури и ги поддържа 
прецизно подхранени до 
момента на прибирането 

на реколтата“

ICL Fertilizers Europe C.V.
1000 AH Amsterdam
The Netherlands
Tel: 00-31-20-5815100
www.iclfertilizers.com

George.Voicu@icl-group.com
Tel: 00-40-72-6193781

Първокачествено подхранване на растения от ICL Fertilizers
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