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Το νέο και μοναδικό παγκοσμίως πολυθρεπτικό λί-
πασμα Polysulphate παρουσίασε στην ελληνική α-
γορά, η Medilco Hellas Α.Ε. ως αποκλειστικός α-
ντιπρόσωπος της ICL Fertilisers, στο  1ο Πανελλα-
δικό Συνέδριο, που έγινε 30 Ιανουαρίου στο Crown 
Plaza Athens. Ο πρόεδρος της Medilco Hellas ΑΕ, 
Μιχάλης Γάγγος, άνοιξε την εκδήλωση αναλύο-
ντας τις επενδύσεις του ICL-GROUP στην καινοτο-

μία, καταλήγοντας στο ότι η εκδήλωση για το προϊ-
όν «Polysulphate» αποτελεί την καλύτερη απάντηση 
στο ερώτημα για τη δεσπόζουσα θέση του στη διεθνή 
αγορά. Κύριοι ομιλητές ήταν οι Amit Paz, Διευθυ-
ντής Πωλήσεων της ICL στην Ευρώπη και τη Μεσό-
γειο, Menachem Assaraf, Υπεύθυνος Γεωπόνος της 
ICL στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο και Amir Gerber, 
Διευθυντής Πωλήσεων ειδικών προϊόντων της ICL.

▲

Απογειώνει την απόδοση των φυτών το νέο λίπασμα Polysulphate  
της ICL Fertilizer, που είναι εγκεκριμένο και για τη βιολογική γεωργία

Το Polysulphate είναι ένα νέο, φυσικό/
ορυκτό λίπασμα που βελτιώνει 
την απόδοση των φυτών. Περιέχει 
τέσσερα βασικά στοιχεία: θείο, κάλιο, 
μαγνήσιο και ασβέστιο. Είναι το σήμα 
κατατεθέν της ICL για το φυσικό ορυκτό 
πολυαλίτης. Είναι πλήρως φυσικό 
προϊόν, εξορύσσεται, συνθλίβεται, 
κοσκινίζεται και συσκευάζεται.
 Το προϊόν περιέχει :
■  48% SO3 (19.2% θείο),
■  14% Κ2Ο (11,6% κάλιο),
■  6% MgO (3,6% μαγνήσιο) και
■  17% Ca (12.2% ασβέστιο).
Το Polysulphate είναι διαθέσιμο σε 
κοκκώδη μορφή (για απευθείας 
εφαρμογή και παραγωγή σύμμεικτων 
λιπασμάτων) και σε μορφή σκόνης 
(standard, για παραγωγή συμπλόκων 

ΝΡΚ κοκκωδών). Είναι λίπασμα πλήρως 
διαλυτό με όλα τα θρεπτικά στοιχεία 
διαθέσιμα στα φυτά.

Ποιά είναι τα οφέλη του
■  Το Polysulphate εξασφαλίζει 

υψηλότερες αποδόσεις, καλύτερη 
ποιότητα και κερδοφορία.

■  Προωθεί την ευρωστία και την καλή 
υγεία των φυτών.

■  Παρατεταμένη απευλευθέρωση 

θρεπτικών, μικρότερος κίνδυνος 
απωλειών θειικών μέσω εκπλυσης.

■  Εφαρμόζεται εύκολα και ομοιόμορφα 
με λιπασματοδιανομέα.

■  Η χαμηλή του περιεκτικότητα σε 
χλώριο το καθιστά ιδανικό για φυτά 
ευαίσθητα στο χλώριο.

■  Εγκεκριμένο για τη Βιολογική Γεωργία.

Σε ποιές καλλιέργειες απευθύνεται
Είναι ιδανική φυσική πηγή για όλες τις 
καλλιέργειες και ειδικά τα σταυρανθή, 
σιτηρά, ψυχανθή, κηπευτικά, 
χορτοδοτικά, λειμώνια και είδη για 
ενσίρωση. To Polysulphate, τώρα πλέον, 
για πρώτη φορά είναι άμεσα διαθέσιμο 
σε παγκόσμιο επίπεδο και η ICL είναι 
ο πρώτος και μοναδικός παραγωγός 
παγκοσμίως που το εξάγει και το διαθέτει.

Τι εινΑι Το PoLysuPhate

ορυκΤο πολυΑλιΤησ


