Prémiová výživa rostlin od společnosti ICL

Objevte Polysulphate, náš nový
produkt z prémiové řady hnojiv
FertilizerpluS

48 SO3 - 14 K2O - 6 MgO - 17 CaO

45.6 SO3 - 13 K2O - 5.6 MgO - 15.4 CaO

Charakteristika
• vícesložkové hnojivo s obsahem
síry, draslíku, hořčíku a vápníku ve
formě síranů
• vytěžený přírodní minerál
(polyhalit): K2Ca2Mg(SO4)4 • 2H2O
• všechny obsažené živiny může
rostlina snadno přijímat
• vhodné pro všechny druhy plodin
a typy půd
• prodloužená dostupnost živin, síra
se méně vyplavuje
• nízký obsah chloridů, ideální pro
rostliny citlivé na chlor. Velmi nízký
index zasolení a neutrální pH
• zcela přírodní s nízkou uhlíkovou
stopou
• schváleno pro ekologické
hospodářství
• zajistí skvělý výnos, lepší kvalitu
i vyšší ziskovost

Charakteristika
• jednolité pevné kuličky přírodního
vícesložkového hnojiva
Polysulphate
• hladký povrch brání odírání,
vlhnutí či poškození
• kulovitý tvar zajistí plynulý průtok
• stálá šíře rozhozu při aplikaci
• snadno se mísí, vypadá
atraktivně ve směsích s ostatními
granulovanými hnojivy

Použití
• pro přímou aplikaci na pole, do
sadů a plantáží
• vhodné k mísení se všemi
ostatními hnojivy

Použití
• pro přímou aplikaci na pole, do
sadů a plantáží
• vhodné k mísení se všemi
ostatními hnojivy
• ideální pro mechanický rozhoz,
dobře se aplikuje

Vyberte si z naší nabídky
hnojiv FertilizerpluS ten
správný produkt, který
vám pomůže dosáhnout
výjimečných výsledků
v růstu, výnosu i kvalitě
plodin

37 K2O - 23 SO3 - 2.8 MgO - 8 CaO

Formulace na míru

Charakteristika
• granulované prémiové draselné
hnojivo je směsí potaše
a Polysulphatu (KCl - MOP)
• vícesložkové hnojivo s obsahem
draslíku, síry, horčíku a vápníku
v jediné aplikaci
• část draselné složky je ve formě
síranu, což snižuje obsah chloridů
• všechny obsažené živiny může
rostlina snadno přijímat
• vhodné pro všechny druhy plodin
a typy půd
• prodloužená dostupnost živin, síra
se méně vyplavuje
• zajistí skvělý výnos, lepší kvalitu
i vyšší ziskovost

Charakteristika
• granulovaná prémiová PK hnojiva
obsahující Polysulphate
• pět živin v jediném produktu fosfor, síra, draslík, hořčík a vápník
v jediné aplikaci
• všechny obsažené živiny může
rostlina snadno přijímat
• vhodné pro všechny druhy plodin
a typy půd
• prodloužená dostupnost živin, síra
se méně vyplavuje
• zajistí skvělý výnos, lepší kvalitu
i vyšší ziskovost

Použití
• pro přímou aplikaci na pole, do
sadů a plantáží
• vhodné k mísení se všemi
ostatními hnojivy

Použití
• pro přímou aplikaci na pole, do
sadů a plantáží
• vhodné k mísení s dusíkatými (N)
hnojivy

ICL je první a dosud jediná společnost na
světě, která těží minerál polyhalit v dole
ve Velké Británií a dodává jej na trh pod
obchodním názvem Polysulphate.

Sledujte nás
twitter.com/fertilizerpluS
YouTube.com/c/Polysulphate-fertilizer
Facebook.com/ICLFertilizerpluS

www.polysulphate.com
Polysulphate je obchodní značka společnosti ICL.
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Premium plant nutrition from ICL Fertilizers

