
पॉलिसल फ्े टची ओळख
'पॉलिसल फ्े ट' हफे सुधारित पीक उतपादनासाठी ४ मध फ्े १ नसैर्गिक 
खत आहफे. पॉलिसल फ्े टमध फ्े सल्ि, पािाश, मॅगनफेलश्म आणि 
कॅललशअम हफे चाि वनसपती पोषक घटक आहफेत.

• ६% MgO मॅग न्ेशियम सल न्े ट 
हने प्रकािसंश न्ेषण प्रक्रियनेसाठी 
महत्वपणू्ण आहने.

• १७% CaO कॅललिअम सल न्े ट 
हने पनेिी व्वभागणी आणण मजबूत 
पनेिीसाठी उपयुकत आहने.

युकने मधी् चाचणया्ुसार 
पॉश्सल न्े टमधी् 
गंधकामुळने पीक 
उतपाद्ात ४०% ्वाढ 
होतने.

पूण्णतः ्सैरग्णक, खोदकाम 
करू्, बारीक करू्, 
चाचणी करू् बॅगनेमधयने 
पॅक कने न्े न्े खत.

स्व्ण वपकांसाठी ्सैरग्णक 
स्ोत, व्विनेषतः तणृधानयने, 
िेंग्वगगीय (सोयाबी्), 
भाजीपा्ा

कमी क्ोराईडयुकत 
असलया न्े क्ोराईड 
सं्वनेद्िी् वपकंासाठी 
उपयुकत.

कमी काब््ण  पदशसदध 
खत, की जने उतपादकां्ा 
आ्वशयक काब््ण  ्क्य 
मागणी प्रापत करणयासाठी 
मदत करतने.

युरोवपय् दनेिांमधयने सेंद्रिय 
कृषीची मानयताप्रापत खत 
आहने.

सेंद्रि्
 महि

नू 

मान्त
ाप्ापत

जरी पॉश्सल न्े ट २०० ्वषाांपू्वगी 
यूरोपमधयने आढळ न्े अस न्े तरी, 
अ्ीकडने इंग्डचया दक्षिण समुरिामधयने 
१२०० मीटर खो्ी्वर मोठया प्रमाणात 
साठा िोध्ा गने्ा आहने. हा साठा 
क्ीवह्ॅड पोटॅि या कंप्ी मा ््ण त 
खाणकाम कने न्े जातने.

आता 'पॉश्सल न्े ट' हने ्सैरग्णक खत 
सगळयासाठी उप्बध आहने. याचया 
सगळया चाचणया न्णा्णयक आहनेत. हने 
खत िनेतकऱयां्ा पीकदरपीक स्ववोत्तम 
उतपाद् दनेतात.

• १९% ्ंधक (४८% SO3) 
वपकांची गंधकाची गरज संतुश्त 
करतने आणण अनय पोषकतत्वांची 
पररमाणकारकता सधुारतने. ( उदा. 
्त्र, स्ुरद)

• १४% K2O हने पीक आरोगयासाठी 
महत्वपूण्ण आहने.

'पॉलिसल फ्े ट' महिजफे का् आहफे?
पॉलिसल फ्े ट हफे पॉिीहॅिाइटचफे ट्फेडमाकगि  असिफेिफे नाव आहफे. हफे 
नसैर्गिकरित्ा घडिािफे खननज असून ्ाचफे िासा्ननक सूत्र 
K2Ca2Mg(SO4)4 • 2H2O हफे आहफे.

वपकांचया ्वाढीसाठी 
आ्वशयक अस न्ेलया स्व्ण 
पोषक तत्वासोबत व्वरिावय.

४०%
पफेक्ा अरधक उतपादन



उतपादन/खननजफे S K Mg Ca

पॉश्सल न्े ट

पोटॅशियम मॅग न्ेशियम 
सल न्े ट

क्कसनेररट

पोटॅशियम सल न्े ट 
(एसओपी)

अमोन्अम सल न्े ट

पॉश्सल न्े टचने िनेतक-यां्ा अ न्ेक 
्ायदने आहनेत. आता पद्हलयांदाच 
जगभराती् प्रतयनेक का्ाकोपऱयात 
पो्ीससल न्े ट उप्बध आहने.

पॉलिसल फ्े टच्ा खािी U.K. मध फ्े 
आहफेत, ICL हफे ज्ातीि पॉिीहिाईटचफे 
खािकाम कििािफे एकमफेव - आणि 
एकमफेव उतपादक असून त्ांनी 
'पॉलिसल फ्े ट' ्ा नावांनी प्चाि कफे िा.

www.polysulphate.com

पॉलिसल फ्े ट 

ववववध पोषक ततवफे असिफेिफे नावीन्पूिगि, 
अषटपैिू आणि अदववती् खत आहफे.

ICL Fertilizers – India
306, Tower A, Millennium Plaza,
Sector-27, Gurgaon – 122 002
Tel: 0124-4044186
Fax: 0124-4044189
marketing@iclfertindia.com

आमचने अ्ुसरण करा:
info.polysulphate@icl-group.com
Twitter.com/Polysulphate
YouTube.com/c/Polysulphate-fertilizer 
Facebook.com/Polysulphate IPL

IPL

INDIAN 
POTASH 
LIMITED 

Potash Bhawan,10-B,
Rajendra Park,
Pusa Road, New Delhi – 110 060
Tel: 25761540, 25763570, 
25732438, 25725084
Fax: 25755313, 25757062
ipldel@potindia.com

पॉलिसल फ्े ट हफे उचच 
दजागिच्ा आबं्ाचफे उतपनन 
दफेतफे. ज्ामुळफे आबं्ाना 
चकाकी फ्ेतफे आणि तफे 

दीघगिकाळ द्टकून िाहतात. 
सवागित महतवाचफे महिजफे 
बाजािामध फ्े उतपादनािा 
चां्ल्ा ककंमतीची हमी 

लमळतफे.
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