Мультипоживне добриво
Інноваційне, універсальне та унікальне
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Виробництво: шахти і родовища

Компанія ICL – єдиний виробник унікального добрива у світі.
Polysulphate - це подрібнений полігаліт, природний мінерал, знайдений
глибоко під землею, під Північним морем біля узбережжя Великобританії.
Полігаліт утворився під час випаровування доісторичних морів.
Унікальною перевагою є його додатковий природний вміст інших
макроелементів. Polysulphate – це торговельна марка полігаліту.

Знайомство з Polysulphate ®
Полісульфат - це нове природне добриво 4 в 1 для поліпшення врожаю.
Полісульфат містить чотири основні поживні речовини життєво необхідні для
кожної культури: сірка, калій, магній та кальцій.
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Вплив Polysulphate ® на врожайність культур
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Злакові, ріпак, соя

Картопля, цукровий буряк
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Типові результати:
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Як Polysulphate ®
вивільняє сірку
Вивільнення сірки:
Polysulphate
у порівнянні з іншими
добривами (у гранулах)

ICL-University of Nottingham,
UK report, 2016

Чому аграрії цінують Polysulphate ®?

простий у
використанні
та добре
розкидається

покращує
здоров’я
та міцність
рослин

покращує
врожайність,
якість та збільшує
прибутковість

Доведена ефективність

35 країн світу

55 культур

600 випробувань

Polysulphate ® в Україні

Ді з на тис я
б і льше :

www.tht.com.ua/uk/kupyty-polysulphate
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