
Îngrășământ 
 granular 

multielement

0-0-14 +6MGO+17CAO+48SO3

Informații produs

PolysulphateTM este o marcă pentru polihalit, un mineral natural cu formula 
chimică: K2Ca2Mg(SO4)4 • 2(H2O). Inovator și ușor de folosit, acest mineral  
natural, cu mai multe elemente chimice, are un conținut scăzut de cloruri și 
este sigur pentru recolte, putând fi utilizat atât singur, cât și în amestecuri sau 
în îngrășăminte complexe.

Avantajele produsului
1. Complex de minerale naturale.
2. Sulf, potasiu, magneziu și calciu ușor disponibile.
3. Conținut scăzut de cloruri - perfect pentru culturile sensibile.
4. Indice de salinitate scăzut. 
5. Disponibilitate prelungită a substanțelor nutritive pentru un efect de lungă 
durată.
6. Potrivit pentru toate tipurile de sol și metode de aplicare a îngrășămintelor. 
7. Sursă ideală de substanțe nutritive pentru toate culturile.

Caracteristicile produsului
Ulei de acoperire:   adăugat
pH :     neutru
Masă specifică în vrac:   1.5 MT/m3

Ambalaj:    25 kg sac / 600 kg saci mari
Codul produsului:   4403.03.25 / 4403.03.600

Analiză garantată 
14% OXID DE POTASIU (K2O), solubil în apă

  6%  OXID DE MAGNEZIU (MgO), solubil în apă

17% OXID DE CALCIU (CaO), solubil în apă

 48% TRIOXID DE SULF (SO3), solubil în apă

Polysulphate este un nou tip de îngrășământ din gama ICL SF, extras din 
Marea Britanie și disponibil în stare naturală. Este un îngrășământ cu mai 
multe elemente chimice, o singură granulă conținând potasiu, magneziu, 
calciu și sulf.   

www.icl-sf.com/ro

NOUL îngrășământ 4-în-1 de la ICL



Recomandări generale:

Atenție 
Întrucât împrejurările pot fi diferite și întrucât nu putem controla aplicarea produsului, ICL Specialty Fertilizers nu poate fi responsa-
bilă pentru niciun rezultat negativ. Prin această publicație, recomandările precedente nu mai sunt valabile. Înainte de o nouă doză, un 
nou produs sau metodă de aplicare, este recomandată o încercare la scară redusă. Pentru mai multe informații sau recomandări, vă 
rugăm să vă adresați reprezentantului local sau reprezentantului ICL SF în țara dumneavoastră.  Consultați www.icl-sf.com pentru 
adresa reprezentantului dumneavoastră din regiune.

U.E. Aprobat pentru  
agricultură ecologică,  
conform Regulamentului  
(CE) Nr. 834/2007 al  
Consiliului din 28 iunie 2007.

SUA Polisulfatul de clasă 
standard se află pe lista 
Institutului pentru analiza 
materialelor organice 
(OMRI)  pentru utilizare 
ecologică.

Regatul Unit Certificat pentru agricultură 
ecologică de către Asociația Solului (Soil  
Association) și de către Agricultorii și  
Producătorii Ecologici (Organic Farmers and 
Growers) din 2012.

Italia Produsul a fost introdus 
în registrul italian pentru  
îngrășăminte organice prin  
D. Lgs. 75/2010.

Germania Înregistrat în lista unităților de 
producție pentru agricultură ecologică din 
Germania, de către Institutul de cercetare a 
agriculturii ecologice (FIBL).

*Alegeți doza potrivită în funcție de analiza solului și de gestionarea fertilizării (unele culturi pot necesita suplimentar îngrășăminte de suprafață,
pentru a îndeplini nevoile plantei).

Recomandări de aplicare/ culturi Doza de aplicare

Cereale 100-250 kg/ha

Porumb 100-200 kg/ha

Culturi oleaginoase 100-200 kg/ha

Cartofi, ceapă 500 - 1000 kg/ha

Legume - în câmp deschis 500 – 700 kg/ha

Legume - culturi acoperite 500 – 1000 kg/ha

Fructe moi 300 – 600 kg/ha

Plantații de pomi fructiferi 400 – 600 kg/ha

Plantații viticole 300 – 500 kg/ha

Reprezentant România
Lincă Irinel
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Reprezentant Republica
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