
Природне 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
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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



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



Залишкова дія: висока ефективність

застосування поживних речовин

На 65% збільшення 

ефективності К 

(у рослинах та ґрунті)

від Polysulphate, 

у порівнянні з 

традиційними 

добривами
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Taken by plant left in soil leached

Доля калійних добрив, які вносяться у ґрунт: 

Polysulphate є більш ефективним, ніж хлорид калію/сульфат калію

Поглинається рослиною Залишається у ґрунті Вилужується



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

Картопля



Ефективність впливу 

Polysulphate на врожай 
картоплі складає 8-12%



Картопля, Колумбія 

2018

Поєднання 

Polysulphate

з NPK збільшило 

рентабельність до 

11%
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Пропорція Polysulphate: 10-20-20 



Дослідження з картоплею

2017, пісок: картопля 

більшого розміру

Polysulphate 

збільшив урожайність 

на 8,2%, збільшуючи 

при цьому урожай 

картоплі більшого 

розміру.

к
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га

Урожай картоплі            

Розмір картоплі



Урожайність картоплі 

трьох різних сортів,

Швеція 2016
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+6%
збільшення 

врожаю

$460/га

+9%
збільшення 

врожаю

$465/га

+11%
збільшення 

врожаю

$558/га



Дослідження:

крохмальна картопля 

Швеція 2016

Однакова кількість K 

дає більший урожай завдяки 

більшій кількості Ca, Mg і S

Всі поживні речовини 

в 1 продукті – Polysulphate!

к
г/

га

Урожай картоплі            

крохмальурожай 



Порівняння сумішей добрив по вартості діючих речовин на 1 

гектар для вирощування картоплі під врожай 2021 року

За умови використання сучасної агротехніки та при отриманні врожаю на кожні 10 тонн картоплі з ґрунту винос основних 

діючих речовин складає: 50 кг N, 20 кг P2O5, 90 кг K2O, 6 кг SO3, 40 кг CaО, 20 кг Mg та  інші мікроелементи

Система живлення під культуру формуляція
Загальна 

НВ 
Загальна кількость СКЛАД ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ ВРОЖАЙ ціна добрива, тн

ціна,

$/га

добрива
добрива 

тн/га
ДР у нормі на 1 га Азот Фосфор Калій Сірка Магній Кальцій % $/га грн/т $/т добрива

11500

Картопля

Основне внесення під посів або ГО

Діамофоска 10-26-26 Литва гранула 450,00 279,00 45,00 117,00 117,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 446,43 200,89

Підживлення

Сульфат амонію 21-24 Білорусь гранула 180,00 81,00 37,80 0,00 0,00 43,20 0,00 0,00 5 350,00 191,07 34,39

Сульфат магнію Польща гранула 200,00 38,00 0,00 0,00 0,00 6,00 32,00 0,00 8 500,00 303,57 60,71

Вапнякова - аміачна селітра 27-20 гранула 180,00 84,60 48,60 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 5 900,00 210,71 37,93

Сульфат калію кристал 300,00 210,00 0,00 0,00 156,00 54,00 0,00 0,00 32 000,00 1 142,86 342,86

Всього по технології клієнта гранула 1 310,00 692,60 72,27 11,70 163,80 56,76 24,00 16,20 0,00 0,00 676,79

Основне внесення під посів або ГО

Полісульфат гранула 450,00 382,50 0,00 0,00 63,00 216,00 27,00 76,50 0,15 61,61 8 450,00 301,79 135,80

Діамофоска 10-26-26 Литва гранула 450,00 279,00 45,00 117,00 117,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 446,43 200,89

Підживлення

Карбамід 46,2 Україна гранула 190,00 87,78 87,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 800,00 278,57 52,93

Сульфат магнію Польща гранула 40,00 7,60 0,00 0,00 0,00 1,20 6,40 0,00 5 500,00 196,43 7,86

Сульфат калію кристал 180,00 35,00 0,00 0,00 93,60 32,40 0,00 0,00 32 000,00 1 122,81 202,11

Всього по нп до клієнта гранула 1 310,00 791,88 73,03 11,70 164,16 137,28 25,05 34,43 0,15 61,61 599,59

Різниця між пропозиціями 0,00 99,28 0,76 0,00 0,36 80,52 1,05 18,23 0,15 138,81 77,20



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



Сертифікати відповідності для 

використання в органічному

сільському господарстві на 

території України



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!


