A ICL - Israel Chemicals Ltda - é uma empresa global
que produz e fornece insumos minerais para a agricultura,
indústria de alimentos e de especialidades industriais. É uma
tradicional produtora de cloreto de potássio, extraindo grande parte da
sua produção das águas do Mar Morto em Israel, além de exploração de mina na
Espanha. Também com atuação no mercado de fosfatados, possuindo minas na região de
Arad, em Israel, com as rochas sendo beneficiadas para produção de superfosfato simples e
superfosfato triplo.
Desde 2011 extrai o mineral Polihalita no norte do Reino Unido, sendo o único produtor em atividade
no mundo. Com essa rocha a empresa produz a linha FertilizerpluS contendo os produtos Polysulphate,
PotashpluS e PKpluS, que agregam múltiplos benefícios para os produtores agrícolas. Possui também a
linha NPS, contendo os nutrientes nitrogênio, fósforo e enxofre no mesmo grânulo.

Fertilizante natural, totalmente solúvel, com alta
resposta agronômica e econômica na nutrição
das culturas, contendo quatro nutrientes com
disponibilidade prolongada, nas seguintes
concentrações: 14% de K2O, 12% de Ca, 3,6%
de Mg e 19,2% de S. Possui reduzida salinidade e
pode ser utilizado na agricultura orgânica.

ICL NPS

Fertilizante granulado contendo nitrogênio, fósforo
e enxofre, que permite distribuição altamente
uniforme desses nutrientes nas aplicações
localizadas ou em área total, favorecendo nutrição
eficaz e precisa das culturas, garantindo 10% de N,
40% de P2O5 e 10% de S.

Mistura compactada de cloreto de potássio com
Polysulphate, no mesmo grânulo, fornecendo toda
necessidade de potássio e enxofre em única aplicação,
facilitando o ajuste das adubações com as fases de
maior requerimento das culturas. Também contém
magnésio e cálcio em sua constituição, garantindo
37% de K2O, 5,5% de Ca, 1,5% de Mg e 9% de S.

Linha de fertilizantes granulados "cinco em
um" com base na tecnologia Polysulphate. As
formulações permitem que os agricultores
apliquem fósforo e potássio juntamente com
enxofre, magnésio e cálcio em única aplicação.

www.polysulphate.com/br
Siga-nos em
fertilizersbrasil@icl-group.com
Twitter.com/fertilizerpluS
YouTube.com/c/Polysulphate-Fertilizer
Facebook.com/ICLFertilizerpluS
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