
״כל פיתוח הוא ברכה.
עם פוליסולפאט אני חוסך בזמן 

עבודה וחוסך בחומרים.
זמן שווה כסף, וחומר שווה כסף. 
אני מיישם פוליסולפאט בחממה 

פעם אחת בגידול, והחיסכון 
מתבטא ברווחים שלי.״

רחמים גבאי, חקלאי

מושב בית עזרא

פוליסולפאט הוא דשן בעל ערך מוסף, המציע יתרונות רבים לחקלאי. 
כעת, לראשונה, הוא זמין לחקלאים בכל רחבי העולם.

כיל היא החברה הראשונה והיחידה בעולם שכורה פוליהאליט.
 החומר, שנכרה בבריטניה, משווק תחת שם המותג "פוליסולפאט".

הזמנות: 1800-77-88-77
ת.ד. 1428, חיפה 31013

טל. 04-8468178/9
פקס. 04-8468296

www.deshanim.co.il

info.polysulphate@icl-group.com
Twitter.com/Polysulphate

YouTube.com/c/Polysulphate-fertilizer 
Facebook.com/Polysulphate

חפשו אותנו ברשתות:

פוליסולפאט
דשן מרובה יסודות 

ייחודי, חדשני ורב-שימושי 

עדיף להיות בטוחים. דשנים. www.polysulphate.com

פוליסולפאט מספק 
מגנזיום, סידן וגופרית 

החסרים במים 
המותפלים המסופקים 

לחקלאות בישראל

http://www.iclfertilizers.com
http://info.polysulphate@icl-group.com
http://twitter.com/polysulphate
http://youtube.com/c/polysulphate-fertillizer
http://facebook.com/polysulphate


גאים להציג: פוליסולפאט
פוליסולפאט - דשן חדש, טבעי ומרובה יסודות, מגדיל ומשפר יבולים 
בעזרת הנוסחה הייחודית של ארבעה יסודות הזנה: גופרית, אשלגן, 

מגנזיום וסידן.

פוליסולפאט התגלה באירופה כבר 
לפני 200 שנה, אך רק לאחרונה 

נמצא מרבץ רחב-ממדים שלו 
מתחת לים הצפוני, בעומק 1,200 

מטרים. הוא נכרה כיום על-ידי 
קליבלנד פוטאש, חברת הבת של כיל 

בבריטניה.

מעתה, דשן מרובה-יסודות זה זמין 
לחקלאים! ניסויים שנערכו במגוון 

גידולים מראים באופן עקבי כי 
פוליסולפאט מספק את התמורה 

הטובה ביותר לחקלאי. 

מה יש בפוליסולפאט?
פוליסולפאט הוא שמו המסחרי של המינרל פוליהאליט - מינרל טבעי 

K2Ca2Mg(SO4)4 • 2H2O :שנוסחתו הכימית

(19.2% S) גופרית  SO3 48%  •
מספקת את צריכת הגופרית של   

הגידול ומייעלת קליטת יסודות 
נוספים כמו חנקן וזרחן

(11.6% K) אשלגן K2O 14%  •
כאשלגן גופרתי, חיוני לשיפור    

איכותם של פירות וירקות

(3.6% Mg) מגנזיום MgO 6%  •
כמגנזיום סולפאט, חיוני לתהליך   

הפוטוסינתזה

(12.2% Ca) סידן CaO 17%  •
כסידן גופרתי, חיוני לחלוקת התאים   

ולחיזוק דפנותיהם 

ניתן להשיג 
פוליסולפאט כדשן 

גרגירי )ליישום 
ישיר ובתערובות( 

וכסטנדרט - אבקתי 
)ליישום ישיר 

 NPK ולייצור דשני
גרנולריים(

מקור הזנה טבעי 
מיטבי לכל הגידולים, 

ובייחוד למצליבים, 
דגניים, קטניות, 

ירקות, גידולי מרעה 
ומספוא

מסיס לחלוטין; כל 
היסודות זמינים 
במלואם לצמח

שחרור ממושך 
של יסודות הזנה, 

הפחתת הסיכון של 
שטיפת הגופרית 

לעומק הקרקע

מספק תשואה 
מעולה ורווחיות 
מוגברת. משפר 
איכות ובריאות 

ומאריך את חיי המדף 
של הגידול

מאושר לשימוש 
בחקלאות אורגנית 

במספר מדינות 
ברחבי העולם 

ובקרוב בישראל

מאושר 

לשימוש 

בחקלאות 

אורגנית

בעל טביעת רגל 
פחמנית נמוכה 

במיוחד, המאפשרת 
לחקלאים לעמוד 

בתקנות האירופאיות 
לפליטות פחמן

תכונות פיזור 
מצוינות, מתפשט 

באופן שווה למרחק 
של 36 מ'

טבעי לחלוטין. 
תהליך הייצור כולל 
כרייה, גריסה, סינון 

ואריזה בלבד

בשל תכולת הכלוריד 
הנמוכה, הדשן מיטבי 

לגידולים הרגישים 
למליחות

מספק מגנזיום, סידן 
וגופרית החסרים 
במים המותפלים 

המסופקים לחקלאות 
בישראל


