
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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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 фотосинтезу
Магній
• 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

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Poly KCl/SOP

%
 в

ід
 в

н
ес

ен
о

го
 к

ал
ію

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



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



Сертифікат якості



Сертифікат 
ексклюзивності



Сертифікати відповідності для 

використання в органічному

сільському господарстві



Сертифікати відповідності для 

використання в органічному

сільському господарстві на 

території України



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 



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



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!


