
4  в  1  
Кращий вибір
для підвищення
врожайності до  30 %

Мультипоживне добриво
Інноваційне, універсальне та унікальне

48%
SO3

14%
K2O

6%
MgO

17% 
CaO

S K Mg Ca



(19.2% S)
у вигляді
сульфату

(11.6% K)
у вигляді

сульфату калію

Забезпечує 
врожайність

та якість

Для фотосинтезу 
високого

рівня

Для міцної
та здорової

 культури

Необхідний
компонент усіх 

білків

(3.6% Mg)
у вигляді

сульфату магнію

(12.2% Ca)
у вигляді 

сульфату кальцію

Знайомство з Polysulphate®

Компанія ICL – єдиний виробник унікального добрива у світі.

48% SO3 14% K2O 6% MgO 17% CaO

S K Mg Ca

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. 

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.

Виробництво: шахти і родовища



Вивільнення сірки: 

Polysulphate
у порівнянні з іншими 
добривами (у гранулах)

ICL-University of Nottingham, 
UK report, 2016

Як Polysulphate® 
вивільняє сірку

Вплив Polysulphate® на врожайність культур

Орні
Злакові, ріпак, соя

Типові результати:

7-10%

Дохідні
Картопля, цукровий буряк

Типові результати:

8-12%

Інтенсивні
Томати, цибуля та

інші овочеві, ягідні,
плодові культури
Типові результати:

15-20%
прибуток
якість
зберігання
хвороби

прибуток
якість
хвороби

прибуток
якість



Чому аграрії цінують Polysulphate®? 

Polysulphate® в Україні

простий у 
використанні 

та добре 
розкидається

покращує 
здоров’я 

та міцність
рослин

покращує
врожайність,

 якість та збільшує
прибутковість

+38 (067) 408 71 43
a.atarbaiev@tht.com.ua

+38 (098) 341 40 17     +38 (067) 678 11 75 
o.kovrizhko@tht.com.ua

+38 (067) 414 34 45
a.horbenko@tht.com.ua

ТОВ «ТрансХімТрейд» – ексклюзивний дистриб'ютор на території України  
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Дізнатися
більше:

Доведена ефективність

35 країн світу 55 культур 600 випробувань

Атарбаєв Алішер Ахмедович – Керівник проекту

Коврижко Олександр Анатолійович – Відділ збуту

Горбенко Анатолій Михайлович – Агроном-консультант


