Fertilizante multi-nutriente
Inovador, versátil e único

Nutrição vegetal diferenciada da ICL

www.polysulphate.com/br

O Polysulphate deve ser utilizado visando
fornecer toda a necessidade de enxofre das
culturas. Dessa maneira, irá suprir total
ou parcialmente as necessidades de
potássio. O cálcio e magnésio, de alta
solubilidade, serão absorvidos pelo
sistema radicular, além de favorecer
a melhoria da concentração desses
nutrientes no perfil do solo.

Introduzindo o Polysulphate®

O Polysulphate é um novo fertilizante natural 4 em
1 para a melhoria das produtividades agrícolas.
Contém no mesmo grânulo quatro nutrientes: enxofre,
potássio, magnésio e cálcio.
Mesmo tendo sido
encontrado pela primeira
vez há quase 200 anos
na Europa, o Polysulphate
apenas recentemente teve
um depósito descoberto em
larga escala e explorado pela
Cleveland Potash em uma
mina a 1200 m sob o Mar do
Norte na Inglaterra.

Disponível em duas
formas físicas, granulado
ou farelado, permitindo
uso em aplicação em área
total ou localizada

Agora esse fertilizante natural
4 em 1 está disponível para
os agricultores. Todos os
testes são conclusivos – o
Polysulphate promove os
melhores resultados, cultivo
após cultivo.

Recomendado para
todas as culturas,
especialmente para soja,
milho, algodão, feijão,
trigo, café, frutíferas e
hortaliças

Totalmente solúvel em
água, com todos os
nutrientes disponíveis
para serem absorvidos
pelo sistema radicular

AUMENTA A
PRODUTIVIDADE

Fertilizante ideal para
culturas sensíveis ao
cloro

Aumenta a produtividade
e melhora a qualidade e
sanidade das culturas
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Aprovado para utilização
em agricultura orgânica
em vários países

O que há no Polysulphate?

Polysulphate é a marca comercial para Polihalita,
um mineral natural que apresenta a fórmula química:
K2Ca2Mg(SO4)4 • 2H2O
• 19,2% S, que supre as
necessidades das culturas
e aumenta a eficiência de
outros nutrientes (tais como
N e P)

• 3,6% Mg, essencial para a
fotossíntese, deixando as
culturas mais resistentes
ao stress hídrico e às altas
temperaturas

• 14% K2O, como sulfato de
potássio, essencial para a
produtividade e qualidade
das culturas

• 12% Ca, importante
para a formação das
células, participando para
desenvolvimento da parte
aérea e para elongamento
das raízes

Completamente natural,
sem adições de produtos
químicos em sua
produção

Fertilizante de baixa
emissão de carbono,
auxiliando os agricultores
a alcançar os objetivos
de consumo de carbonos
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Polysulphate
Sulfato de Potássio
e Magnésio
Kieserita
Sulfato
de Potássio (SOP)
Sulfato
de Amônio
O Polysulphate tem múltiplas vantagens para
as principais culturas. Agora, pela primeira vez,
Polysulphate está disponível para a agricultura nacional.
Extraído no Reino Unido, ICL é o primeiro - e único produtor mundial do mineral polihalita, comercializado
como Polysulphate®.

ICL Brasil Ltda.
Praça Gen. Gentil Falcão, 108
1º andar – Cidade Monções
04571-150 – São Paulo - SP – Brasil
www.iclfertilizers.com

Siga-nos no
fertilizers.sales@icl-group.com
Twitter.com/fertilizerpluS
YouTube.com/c/Polysulphate-Fertilizer
Facebook.com/Polysulphate

