
ਆਲੂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ 
ਪੋਵਲਸਲਫੇਟ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ

www.polysulphate.com

http://www.polysulphate.com


ਪੋਵਲਸਲਫੇਟ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ
•	 ਇਹ	ਸਲਫਰ	ਅਧਾਰਤ	ਇੱਕ	ਕੁਦਰਤੀ	ਖਾਦ	ਹੈ	ਬਿਸ	ਬਵੱਚ	ਮੁੱਖ	ਤੌਰ	ਤੇ	ਪੋਟਾਸੀਅਮ	(13.5%, K2O), 

ਸਲਫਰ	(18.5% S),	ਮੈਗਨੀਸੀਅਮ	(5.5% MgO)	ਅਤੇ	ਕੈਲਸੀਅਮ	(16.5% CaO)	ਹੁੰਦਾ	ਹੈ।
•	 ਇਹ	ਹੌਲੀ	ਹੌਲੀ	ਘੁਲਣ	ਵਾਲਾ,	ਅਸਾਨੀ	ਨਾਲ	ਲੀਨ,	ਘੱਟ	ਖਾਰੇਪਣ	ਸੂਚਕਾਂਕ	ਦੀ	ਇੱਕ	ਉੱਤਮ	ਖਾਦ	ਹੈ।
•	 ਇਸ	ਬਵੱਚ	ਕਲੋਰਾਈਡ	ਦੀ	ਮਾਤਰਾ	ਿਹੁਤ	ਘੱਟ	ਹੈ,	ਇਸ	ਲਈ	ਆਲੂ	ਬਵੱਚ	ਕੰਦ	ਦੀ	ਉੱਚ	ਗੁਣਵੱਤਾ	(high 

dry matter)	ਦੇ	ਲਈ	ਪੋਬਲਸਲਫੇਟ	ਇੱਕ	ਉਪਯੁਕੁਤ	ਖਾਦ	ਹੈ।
•	 ਪੋਬਲਸਲਫੇਟ	ਦਾ	ਬਵਸੇਸ	ਰੀਲੀਜ਼	ਪੈਟਰਨ	ਲੀਬਚੰਗ	ਦੇ	ਕਾਰਨ	ਹੋਣ	ਵਾਲੇ	ਪੌਸਬਟਕ	ਤੱਤਾਂ	ਦੇ	ਨੁਕਸਾਨ	ਨੂੰ	ਘੱਟ	

ਕਰਦਾ	ਹੈ।

ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ K, S, Mg & Ca ਦੀ ਮਿੱਤਤਾ
•	 ਪੋਟਾਸੀਅਮ	ਆਲੂ	ਦੇ	ਪੌਬਦਆਂ	ਦੁਆਰਾ	ਵੱਡੀ	ਮਾਤਰਾ	ਬਵੱਚ	ਲੀਨ	ਕੀਤਾ	ਿਾਂਦਾ	ਹੈ,	ਇਸ	ਲਈ	ਆਲੂ	ਦੇ	ਸਾਰੇ	

ਪੜਾਵਾਂ	ਤੇ	ਪੋਟਾਸੀਅਮ	ਦੀ	ਲੋੜੀਂਦੀ	ਉਪਲਿਧਤਾ	ਵਧੀਆ	ਝਾੜ	ਅਤੇ	ਗੁਣਵੱਤਾ	ਲਈ	ਿਹੁਤ	ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ	
ਹੈ।	ਪੌਬਦਆਂ	ਬਵੱਚ	ਬਿਮਾਰੀ	ਦੀ	ਦਰ	ਅਤੇ	ਸੋਕੇ	ਦੇ	�ਭਾਵਾਂ	ਨੂੰ	ਘਟਾਉਣ	ਬਵੱਚ	ਪੋਟਾਸੀਅਮ	ਇੱਕ	ਿਹੁਤ	
ਲਾਭਦਾਇਕ	ਤੱਤ	ਹੈ।

•	 ਸਲਫਰ	�ੋਟੀਨ	ਬਨਰਮਾਣ	ਦਾ	ਇੱਕ	ਜ਼ਰੂਰੀ	ਭਾਗ	ਹੈ,	ਇਸ	ਲਈ	ਆਲੂ	ਦੇ	ਸਾਰੇ	ਪੜਾਵਾਂ	'ਤੇ	ਸਲਫਰ	ਦੀ	ਲੋੜ	
ਹੁੰਦੀ	ਹੈ।	ਸਲਫਰ	ਦੀ	ਲੋੜੀਂਦੀ	ਉਪਲਿਧਤਾ	ਆਲੂਆਂ	ਬਵੱਚ	ਸਕੇਿ	ਦੀ	ਬਿਮਾਰੀ	ਨੂੰ	ਘਟਾਉਣ	ਬਵੱਚ	ਅਤੇ	
ਨਾਈਟੋ੍ਰਿਨ	ਦੀ	ਵਰਤੋਂ	ਨੂੰ	ਵਧਾਉਣ	ਬਵੱਚ	ਸਹਾਇਤਾ	ਕਰਦੀ	ਹੈ।

• ਮੈਗਨੀਸੀਅਮ	ਸਾਰੇ	ਪੌਬਦਆਂ	ਬਵੱਚ	�ਕਾਸ	ਸੰਸਲੇਸਣ	ਦੇ	ਨਜ਼ਰੀਏ	ਤੋਂ	ਇੱਕ	ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ	ਤੱਤ	ਹੈ।	ਆਲੂ	ਦੀ	
ਫਸਲ	ਬਵੱਚ	ਮੈਗਨੀਸੀਅਮ	ਦੀ	ਭੂਬਮਕਾ	ਕੰਦ	ਭਰਾਵ	(tuber bulking stage)	ਦੇ	ਸਮੇਂ	ਵੱਧ	ਤੋਂ	ਵੱਧ	ਹੁੰਦੀ	ਹੈ।

•	 ਕੈਲਸੀਅਮ	ਦੀ	ਬਨਯਮਤ	ਸਪਲਾਈ	ਬਸਹਤਮੰਦ	ਅਤੇ	ਮਜ਼ਿੂਤ			ਫਸਲ	ਲਈ	ਿਹੁਤ	ਲਾਭਦਾਇਕ	ਹੁੰਦੀ	ਹੈ	ਆਲੂ	
ਬਵੱਚ	ਮੁਕਾਿਲਤਨ	ਕੈਲਸੀਅਮ	ਦੀ	ਉੱਚ	ਦਰ	ਕੰਦ	ਦੀ	ਵਧੀਆ	ਗੁਣਵੱਤਾ	ਅਤੇ	ਚਮਕ	(Skin Finish)	ਲਈ	
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ	ਹੁੰਦੀ	ਹੈ।

ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਪੋਵਲਸਲਫੇਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼
•	 ਪੋਬਲਸਲਫੇਟ	ਦਾ	ਆਲੂ	ਦੀ	ਫਸਲ	ਬਵੱਚ	ਵਰਤੋਂ	ਕਰਕੇ	ਆਲੂ	ਬਵੱਚ	S, Ca & Mg	ਦੇ	ਨਾਲ	ਪੋਟਾਸੀਅਮ	ਦੀ	

ਅੰਸਕ	ਸਪਲਾਈ	ਕੀਤੀ	ਿਾ	ਸਕਦੀ	ਹੈ।
•	 ਆਲੂ	ਦੀ	ਫਸਲ	ਬਵੱਚ	ਪੋਟਾਸੀਅਮ	ਦੀ	ਲੋੜ	ਿਹੁਤ	ਬਜ਼ਆਦਾ	ਹੁੰਦੀ	ਹੈ,	ਇਸ	ਲਈ	ਆਲੂ	ਬਵੱਚ	ਪੋਟਾਸ	ਦੀ	

ਲੋੜੀਂਦੀ	ਸਪਲਾਈ	ਲਈ,	ਪੋਬਲਸਲਫੇਟ	ਤੋਂ	ਇਲਾਵਾ	MOP/SOP	ਦੀ	ਸਹੀ	ਮਾਤਰਾ	ਦੀ	ਵਰਤੋਂ	ਕੀਤੀ	ਿਾਣੀ	
ਚਾਹੀਦੀ	ਹੈ।

•	 ਭਾਰਤ	ਬਵੱਚ	ਆਲੂ	ਦੀ	ਉੱਨਤ	ਫਸਲ	ਦੇ	ਲਈ	ਆਮ	ਤੌਰ	ਤੇ	ਪੋਬਲਸਲਫੇਟ	ਦੀ	ਬਸਫਾਰਸ	100-125 
ਬਕਲੋਗ੍ਰਾਮ	�ਤੀ	ਏਕੜ	ਬਵੱਚ		ਕੀਤੀ	ਿਾਂਦੀ	ਹੈ।	ਪੋਬਲਸਲਫੇਟ	ਦੀ	ਵਰਤੋਂ	ਆਲੂ	ਦੀ	ਬਿਿਾਈ	ਤੋਂ	ਪਬਹਲਾਂ	(ਖੇਤ	
ਦੀ	ਆਖਰੀ	ਵਾਹੀ	ਦੇ	ਸਮੇਂ)	FYM	ਅਤੇ	ਹੋਰ	ਖਾਦਾਂ	ਦੇ	ਨਾਲ	ਬਮਲਾ	ਕੇ	ਕੀਤੀ	ਿਾ	ਸਕਦੀ	ਹੈ।	

•	 ਪੋਬਲਸਲਫੇਟ	ਦੀਆਂ	ਬਵਸੇਸਤਾਵਾਂ	ਇਸਦੇ	ਤੱਤਾਂ	ਦੇ	ਬਵਸੇਸ	ਰੀਲੀਜ਼	ਪੈਟਰਨ	ਹਨ	ਿੋ	ਤੱਤਾਂ	ਦੀ	ਉਪਲਿਧਤਾ	
ਨੂੰ	ਫਸਲ	ਦੀ	ਜ਼ਰੂਰਤ	ਦੇ	ਅਨੁਸਾਰ	ਕਾਇਮ	ਰੱਖਣ	ਬਵੱਚ	ਿਹੁਤ	ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ	ਹੈ।	ਪੋਬਲਸਲਫੇਟ	ਬਵੱਚ	ਮੌਿੂਦ	
ਚਾਰੋ	ਤੱਤ	ਇੱਕ	ਬਵਸੇਸ	ਪੈਟਰਨ	ਬਵੱਚ	ਲਗਾਤਾਰ	ਰੀਲੀਜ਼	ਹੁੰਦੇ	ਰਬਹੰਦੇ	ਹਨ	ਿੋ	ਝਾੜ	ਬਵੱਚ	ਵਾਧਾ	ਅਤੇ	ਵਧੀਆ	
ਗੁਣਵੱਤਾ	ਲਈ	ਿਹੁਤ	ਲਾਭਦਾਇਕ	ਹੁੰਦੇ	ਹਨ।



ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਵਟਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਖਪਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
Nutrient Offtakes (kg/t) Offtakes (kg/ha)

Potato tubers 50 t/ha potato tubers
K2O
K

5.8
4.8

290
240

MgO
Mg

0.4
0.25

20
12

CaO
Ca

0.5
0.35

25
17

Sources: UK Fertiliser Manual, PDA and UNIFA

300 kg/ha ਪੋਵਲਸਲਫੇਟ ਖਾਦ ਦੁਆਰਾ 35 t/ha ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ
ਪੌਸ਼ਵਟਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ

ਸੰਭਾਿੀ ਲਾਭ
•	 ਵਧੇਰੇ	ਝਾੜ	
•	 ਬਿਹਤਰ	ਗੁਣਵੱਤਾ	(skin	finish)	
• Dry matter	ਬਵੱਚ	ਸੁਧਾਰ
• Nitrogen use efficiency	ਬਵੱਚ	ਵਾਧਾ

SO3 100%

CaO 100%

Proportion of the nutrient 
removed by a 35 t/ha potato 
crop which is supplied by a 
standard 300 kg/ha dressing 
of Polysulphate.

Proportion of the nutrient 
removed by a 35 t/ha potato 
crop which is not supplied 
by a standard 300 kg/ha 
dressing of Polysulphate.

K2O 20%

MgO 100%

80%



ICL ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਵਿਲੀ ਅਤੇ ਇਕਲੌਤੀ 
ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਪੋਵਲਸਲਫੇਟ ਦਾ UK ਵਿੱਚ 

ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਿ ਭਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ 
ਕਰ ਰਿੀ ਹੈ।

www.polysulphate.com

Polysulphate is a registered trademark of ICL.

Premium plant nutrition from ICL Fertilizers

ICL India, 306, Tower A, Millennium Plaza, 
Sec – 27, Gurugram, Haryana, India. 
Tel: +91-124-4044186 
Fax: +91-124-4044189
The above are general rates, for specific
recommendations or more information consult
www.polysulphate.com/contact/  
for your contact in your region.

18.5%
S

13.5%
K2O

5.5%
MgO

16.5%
CaO

Follow us on
fertilizers.sales@icl-group.com
twitter.com/fertilizerpluS
YouTube.com/c/Polysulphate-fertilizer 
Facebook.com/Polysulphate

1800 210 3031

http://www.polysulphate.com
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