
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.



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 користь

приносять 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



Ефективність

Polysulphate

з комплексними

добривами складає 

від 10 до 30%

™



Соняшник                            Рапс                                    Соя                             Кукурудза        Пшениця

Відношення основної продукції до побічної

Винос елементів живлення с/г культурами у

розрахунку на 1 т основної та побічної продукції  

Назва культури Норма

Озима пшениця 150 кг/га

Озиме жито 100 кг/га

Озимий ячмінь 100 кг/га

Ярий ячмінь 100 кг/га

Овес 100 кг/га

Кукурудза 100 кг/га

Озимий ріпак 250 кг/га

Соняшник 100 кг/га

Соя 100 кг/га

Картопля 400 кг/га

Цукровий буряк 400 кг/га

Томати 150 кг/га

Суниця 500 кг/га

Івано-Франківська

Кислотність ґрунтів в Україні

Волинська

Закарпатська

Рівненська

Житомирська

Чернігівська

Львівська

Область

Рекомендовані норми

внесення Polysulphate
по культурам 



Сертифікат якості



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



Дякуємо!

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


