
Добриво Polysulphate:

легкодоступна сірка, калій, 

магній та кальцій для 

кращого врожаю

Ділимося

історією

Polysulphate ™



Звідки походить

Polysulphate?

Polysulphate - це 

подрібнений полігаліт, 

природний мінерал, 

знайдений глибоко під 

землею, під Північним 

морем біля узбережжя 

Великобританії.

Полігаліт утворився під час 

випаровування 

доісторичних морів.

Polysulphate – це 

торговельна марка 

полігаліту.



Полігаліт – це мінерал,

це не суміш солей

Структура кристалу

Reinvestigation of polyhalite, K2Ca2Mg(SO4)4 · 2H2O

Luca Bindi; Acta Crystallographica Section E Structure Reports
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Процес виробництва 

Polysulphate

Polysulphate видобувають, подрібнюють, 

відбирають, завантажують і відправляють по 

всьому світу. 

Немає ніяких хімічних процесів.

Добриво є готовим для застосування прямо з 

шахти на полях фермерів.



Надходження яких поживних речовин 

забезпечує Polysulphate?

48% SO3
(19.2% S)
у вигляді

cульфату

Необхідний складовий 

компонент усіх білків

14% K2O
(11.6% K)

у вигляді

cульфату калію

Забезпечує врожайність 

та якість

6% MgO
(3.6% Mg)

у вигляді

cульфату магнію

Для фотосинтезу 

високого рівня

17% CaO
(12.2% Ca)

у вигляді 

cульфату кальцію

Для міцної та 

здорової культури



Яку вигоду

дають поживні

речовини

Polysulphate

рослинам?

Сірка

• Життєво необхідний 

компонент для формування 

амінокислот та вироблення 

білків

• Важливий для фотосинтезуМагній

• Основний компонент 

хлорофілу

• Задіяний в активізації 
ферментних систем

Калій

• Поживна речовина «якості»

• Необхідний для утворення 

цукру та крохмалю

• Підвищує стійкість рослин до 

захворювань та низьких 

температур

Кальцій

• Відповідає за клітинний 

поділ у рослин

• Зміцнює стінки клітин

• Підвищує стійкість до 

хвороби та морозу



Polysulphate є

універсальним:

підходить

для всіх рослин 

та ґрунтів

може бути 

стандартного 

розміру, у 

гранулах чи 

дрібнішим

повільно 

розчиняється, 

вивільняючи 

поживні

речовини

для

поглинання

рослинами

відмінний

інгредієнт для

прямого

застосування та  

сумішами з

комплексними

добривами



Polysulphate є

натуральним:

чистий природний 

продукт без 

додавання жодних 

хімічних складових

із низьким 

вуглецевим слідом

схвалений для 

використання в 

органічному 

сільському 

господарстві

Рівень вуглецю у лідируючих продуктах (kgC02 eq / kg product)

The calculation has been completed using IPCC, 2007 emission factors, by Filkin & Co. EHS Limited



Polysulphate не має жодних 

ризиків для навколишнього

середовища та рослин

ідеально 

підходить для 

хлоридо-

чутливих 

культур

низький

показник

солі та

нейтральний

pH

Індекс солоності у лідируючих продуктах



За що фермери цінують 

Polysulphate?

простий у 

використанні 

та добре 

розкидається

покращує 

врожайність, 

якість та 

збільшує 

прибутковість

покращує 

здоров’я 

та міцність 

рослин



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

Вплив

Polysulphate

на врожайність

культур



Чому тривала доступність 

поживних речовин

Polysulphate така важлива?

краще для 

навколишнього

середовища,

оскільки

менший

ризик

вилужування

краще для 

посівів, оскільки 

живлення 

отримується

за потребою
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Тривалість доступності

Дні

Свідчення того, 

як Polysulphate 

вивільняє сірку

Вивільнення сірки:

Polysulphate 

у порівнянні з іншими 

добривами (у гранулах)

ICL-University of Nottingham, 

UK report, 2016



Ефективність

Polysulphate

з комплексними

добривами

™



Дослідження з пшеницею, 

нейтральний ґрунт pH ~7

Вміст сухої речовини

Контрольне 

поле

NPK 

15-15-15

NPK 

15-15-15

+

Polysulphate

NPK 

15-4-14

+

Polysulphate

NPK 

15-4-14
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Переваги 

застосування 

Polysulphate:

•  Збільшення врожайності

•  Вища якість протеїнів зерна

•  Покращена якість борошна 

•  Вища ефективності 

використання азоту



Позначка 16 у співвідношенні 

N:S – це граничний показниках 

для отримання якісного 

борошна для випікання. Чим 

нижчий показник, тим краща 

якість борошна. 

Дослідження показало, що 

Polysulphate покращив 

співвідношення N:S у зерні і, 

таким чином, підвищив 

якість борошна для 

випікання.

Співвідношення N:S в зернах пшениці при зборі урожаю

Дослідження з пшеницею

Південно-східний університет 

штату Міссурі, США

граничний показниках для отримання якісного борошна

16.2

15.3
15.5
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14
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16

16.5

краща якість борошна

Контрольне поле Polysulphate,

150 кг/га
Polysulphate,

200 кг/га

Polysulphate,

250 кг/га



Polysulphate показав значно 

більшу врожайність, порівняно 

з використанням тільки азотних 

добрив, та за умови 

додаткового внесення сірки -

урожайність не змінилась.

Дослідження з озимим ріпаком 

країни Євросоюзу

Вплив Polysuphate на врожайність озимого ріпаку, т/га

Вплив на врожай озимого ріпаку від використання Polysulphate у 

суміші з комплексними добривами
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Контрольне 

поле

Внесення тільки 

Азоту (N)

Внесення N  + 

Polysulphate

Додатково 

внесена S



Без Polysulphate з Polysulphate

Дослідження з соєю

Мерседес, Аргентина 

2016-2017



Polysulphate є ефективним, 

як складова частина сумішей 

добрив, що вносяться на 

передпосадковій стадії.

На S збіднених ґрунтах Полісульфат є 

джерелом сірки і має таку ж 

позитивну дію, як і інші добрива, які 

застосовуються сьогодні для 

збільшення виробництва зерна в 

Південній Америці.

Окрім сірки Polysulphate забезпечую 

надходження таких поживних 

речовин як K, Ca та MgO. 

Таким чином Polysulphate може з 

успіхом замінити КСІ добрива на К 

збіднених ґрунтах.

Вплив на врожай сої від використання Polysulphate 

у суміші з комплексними добривами

Контрольне 

поле

Внесення тільки 

Азоту (N)
Внесення

MAP + гіпс

Внесення 

MAP + 

Polysulphate

130 кг/га

Внесення

MAP + 

Polysulphate

160 кг/га

Внесення 

MAP + 

Polysulphate

175 кг/га
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Дослідження з соєю

Мерседес, Аргентина 

2016-2017



Чистий прибуток з Polysulphate

Соєві боби, Бразилія 2017

Врожайність сої, т/га
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Внесення 300 кг/га 

6-30-10

6,4%S + 4%Ca + 

1,2%Mg

Polysulphate

Внесення 300 кг/га 

6-34-11

7,5% S

+18%

Суміш Normal Суміш Poly Різниця

Урожайність, т/га 4,09 4,83 0,74

Вартість врожаю, $/га 1 391 1 644 253

Вартість сумішей добрив, $/га 123 123 0

Дохід, $/га 1 268 1 521 253

Прибуток % +20



Дослідження з кукурудзою
Мерседес, Аргентина

Вплив на урожай кукурудзи 

від використання 

Polysulphate у суміші

з комплексними добривами

Polysulphate показав значно 

більшу врожайність порівняно з 

іншими добривами

Вплив Polysuphate на врожайність кукурудзи, т/га
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Контрольне 

поле

Внесення

Азоту 

N + S

80 кг/га

Внесення

MAP + гіпс

Внесення 

MAP + 

Polysulphate

130 кг/га

Внесення

MAP + 

Polysulphate 

160 кг/га

Внесення 

MAP + 

Polysulphate

175 кг/га



Назва добрива

Формуляція
Норма

внесення добрив

Загальна 

кількості
С К Л А Д  Д І Ю Ч О Ї  Р Е Ч О В И Н И

Ціна суміші 

добрив, т

Ціна,

$/га

Добрива
на 1 

т/га

на 1 

т/га

ДР 

у нормі 

на 1 га

Азот Фосфор Калій Сірка Магній Кальцій грн/т $/т Добрива

Амофос

10-46-6-2

Казх + Полісульфат

гранула 100 150 191,5 10 46 21 78 11 25,5 10 125 368,18 74,8

Діамофоска

10-26-26 

Литва + Полісульфат

гранула 100 150 189,5 10 26 47 72 9 25,5 10 675 388,18 93,73

Сульфоамофос

20-20-12 

Болгарія+Полісульфат

гранула 100 150 175,5 20 20 21 84 9 25,5 8 900 323,64 80,82

Любофоска

3,5-10-18,5-14,5 

Польща

гранула 0 250 116,25 8,75 25 46,25 36,25 6,25 5 10 700 389,09 97,27

Порівняння сумішей добрив по вартості діючих речовин на 1 гектар для 

вирощування озимих та технічних культур під врожай 2021 року



Polysulphate у світі Дослідження на п'яти 

континентах показують, 

що ці основні культури 

отримують користь від 

полісульфатних добрив у 

понад 600 випробуваннях

rapeseed

rice

rocket salad

rye

sesame

soybean

strawberry

sunflower

tea

tobacco

tomato

wheat

alfalfa

apple

banana

barley

broccoli

cabbage

carrot

cauliflower

cherry

citrus

coffee

cotton

cut flowers

Fodder

crops

garlic

ginger

grape

mustard

Leaf

vegetables

maize

melon

oilpalm

onion

pasture

peas

pineapple

pomelo

potato

55
культур

35
країн



Тренди

Європейський звіт щодо добрив 
"Підживлення життя 2030"

"З краще освіченими і більш вимогливими фермерами, які в 2030х роках фокусуватимуться на більш 

спеціалізованому виробництві, увага виробників мінеральних добрив за рахунок інвестицій до диференціації 

продуктів і розвитку щодо продуктів буде збільшуватися"

"також цілком зрозуміло, що спеціалізована, 'розумна' продукція буде ставати дедалі важливішою"

Фермери будуть більше фокусуватися на ефективному застосуванні поживних речовин, для того щоб їх 

виробництво було раціональним і прибутковим за рахунок оптимізації загального застосування і підвищення 

врожайності.

"Спеціалізовані добрива, які забезпечують вищу 

врожайність і кращу якість, будуть все більше ставати 

нормою. 

Диференціація продукції однозначно буде 

ставати все більш важливішою"



США, 

Канада

Великобританія,

Італія, Німеччина, Ізраїль, 

Нідерланди, Україна

Європейський 

Союз

Polysulphate схвалений для 

використання в органічному

сільському господарстві

Концентрований органічний продукт

Простий у застосуванні порівняно з 

органічними матеріалами

Використовується для збагачення 

ґрунтових кондиціонерів



Готові до 

розширення нашого 

бізнесу FertilizerpluS

Компанія ICL є єдиним гравцем на ринку

Ми маємо свою інфраструктуру - свою 

шахту, свердловину та логістику 

транспортування

Ми маємо стійку позицію на ринку 

добрив, консультування та маркетингу 

в агрономії

Ми інвестуємо в розробки нової продукції 

і методи застосування

Ми готові до розширення виробництва з 

відносно низьким вкладенням капіталу



Наші контакти: Атарбаєв Алішер Ахмедович – Керівник проекту

+38 (067) 408 71 43

a.atarbaiev@tht.com.ua

Коврижко Олександр Анатолійович – Відділ збуту

+38 (098) 341 40 17     +38 (067) 678 11 75 

o.kovrizhko@tht.com.ua

Горбенко Анатолій Михайлович – Агроном-консультант

+38 (067) 414 34 45

a.horbenko@tht.com.ua

м.Київ, вул. Червоноткацька 42, 

БЦ "Холдінг Сіті"

+38 (067) 232 83 02

info@tht.com.ua

Дякуємо!


