Nutritie avansata a culturii

Un echilibru unic

ICL PotashpluS, îngrășământ pe baza de Potasiu (MOP) si Polysulphate,
asigura culturii tale Potasiul necesar, împreună cu Sulf, Magneziu si Calciu,
într-o singura aplicare.
PotashpluS oferă o combinație ideală de patru nutrienți într-un singur
îngrășământ:
Potasiu
Sub forma de sulfat si clorura

37% K2O
(30.7% K)

Magneziu
2.8% MgO
Sub forma de sulfat de magneziu (1.7% Mg)

Valare adaugata

Sulf
Sub forma de sulfat

23% SO3
(9.2% S)

Calciu
Sub forma de sulfat de calciu

8% CaO
(5.7% Ca)

Cu PotashpluS, nu este necesar să alegeți între utilizarea clorurii sau
sulfatului impreuna cu potasiu. 20% din potasiu este sub formă de sulfat,
ceea ce reduce cu 50% cantitatea de clorură (în comparație cu KCl).

Îmbunătățește-ți potasiul cu polisulphate

PotashpluS oferă suplimentar magneziu pentru un potențial
fotosintetic ridicat, calciu pentru culturi viguroase și de înaltă
calitate și sulf pentru formarea de proteine și ulei.

PotashpluS va aduce cea mai bună calitate și profitabilitate
Conținutul ridicat de sulf din PotashpluS asigură o creștere
sănătoasă a tuturor culturilor; în special pentru culturi precum
rapita, grâu pentru panificatie, floarea soarelui, legume și pajiști
care ar trebui întotdeauna fertilizate cu sulf.

PotashpluS asigură furnizarea progresivă de sulf pe
parcursul întregii perioade de vegetatie

Modelul prelungit de solubilitate al polisulfatului reduce riscul
spalarii sulfului pe profilul solului in conditii de precipitații mari.

Securizeaza-ti cerinta de Mg a culturii

PotashpluS răspunde la deficiența de magneziu din ce în ce mai
răspândită în soluri, oferind magneziu disponibil pentru a asigura
randamentul și calitatea culturilor.

Ingrasamant unic cu
Potasiu si Polysulphate

4 nutrienti intr-o singura
aplicare: potasiu,
magneziu, sulf si calciu

Produs ideal pentru
toate culturile, in special
pentru culturile cu
cerinte mari pentru K si S

100% solubil in apa,toti
nutrientii disponibili
imediat pentru absorbtie

Eliberare graduala a Spredispoziție mai mica la
pierdere prin levigare

Imprastiere foarte
uniforma pe teren

Compozitia chimica a PotashpluS: 0-0-37-23SO3-2.8MgO-8CaO
37% K2O

solubil in apa

20% sub forma de sulfat de potasiu

2.8% MgO

solubil in apa

100% sulfat

23% SO3 (9.2% S)

solubil in apa

100% sulfat

8% CaO

solubil in apa

100% sulfat

(ingrasamant EC)

In completare, PotashpluS contine Bor.

General recommendations
Culturi cu cerinte Culturi cu cerinte Cereale
ridicate de K
moderate fata
de K
Culturi

Sfecla de
zahar,Cartof

Rapita, Porumb, Grau,culturi cu
Floarea Soarelui, seminte mici
Lucerna, Pasune,
Mazare

Doze
recomandate
pentru
PotashpluS
(kg/ha)

600-900

200-300

200

Furnizarea de
K2O, MgO, SO3
si CaO

e.g. Cartof
la 600kg/ha

e.g. Rapita
la 200 kg/ha

e.g. Grau
la 200 kg/ha
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K2O(2)

K2O(3)

100%

100%

100%

MgO

MgO

MgO

30%

SO3

100%

SO3

100%

SO3

100%

100%

CaO

100%

CaO

(3) 60%

(3)

CaO

(4)

(2) 45%

(2)
(4)

(3)

(3)
(4)

40%

Calculat conform: (1)COMIFER (2)Terres Inovia (3)UNIFA (4)Pôle d’Aspach,
also from the RB209
Proporția necesarului culturii acoperită de PotashpluS la doza recomandată
Necesarul total al culturii

23% SO3
(9.2% S)

37% K2O
(30.7% K)

2.8% MgO
(1.7% Mg)

8% CaO
(5.7% Ca)

Extrasa în Marea Britanie,
ICL este primul - și singurul producător din lume autorizat sa
extraga polihalita, comercializata
sub formă de Polysulphate®.

george.voicu@icl-group.com
Twitter.com/fertilizerpluS
YouTube.com/c/Polysulphate-Fertilizer
Facebook.com/ICLFertilizerpluS

www.polysulphate.com
Polysulphate este marca inregistrata ICL
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