
37%
K2O

Informação 
sobre a gama 
Polysulphate:

23%
SO3

2,8%
MgO

8%
CaO

Fornece todo o potássio (K2O) e enxofre (SO3) necessários
para a maioria das culturas, numa única aplicação.

Libertação prolongada para melhorar 
a eficiência de utilização de 

nutrientes e reduzir a lixiviação

Espalha-se com 
precisão numa área 

de até 36 m

Totalmente solúvel, com todos 
os nutrientes disponíveis para 

absorção pela planta

Quatro nutrientes essenciais 
para uma melhoria da 

produção e da qualidade

A trabalhar em conjunto para ajudar os agricultores a melhorar 
a produtividade de um modo mais sustentável

Tecnologia natural
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Recomendaciones
por cultivo

As recomendações destinam-se a 
informação geral. Consulte o seu 
agrónomo local previamente para obter 
aconselhamento específico.

Beterraba-
sacarina
600-900 kg/ha

Batata
600-900 kg/ha

Colza (OSR)
200-300 kg/ha

Feijão / Ervilha
200-300 kg/ha

Prados
200-300 kg/ha

Luzerna / Forragem
200-300 kg/ha

Trigo
200-300 kg/ha

Um equilíbrio único

ICL PotashpluS, um fertilizante granulado formulado com uma 
combinação de Polysulphate e Cloreto de Potássio(MOP), 
fornece potássio vital às culturas, juntamente com enxofre, 
magnésio e cálcio, numa só aplicação.

Substitui com vantagem a aplicação 
de cloreto de potássio

O ICL PotashpluS fornece magnésio adicional para um elevado 
potencial de fotossíntese, cálcio para colheitas fortes e de alta 
qualidade, e enxofre para a formação de proteína e óleo.

O ICL PotashpluS proporciona
a melhor qualidade e rentabilidade

O elevado teor de enxofre presente no ICL PotashpluS garante 
um crescimento saudável de todas as culturas, em particular nas 
culturas mais exigentes neste nutriente, tais como colza, trigo 
para panificação e hortícolas.

O ICL PotashpluS garante um fornecimento 
progressivo de enxofre durante todo 
o ciclo da colheita

O padrão de solubilidade prolongada do polissulfato reduz o 
risco de lavagem com enxofre e assegura a sua disponibilidade 
ao longo de todo o ciclo de cultivo.

Garanta as necessidades
em magnésio nas suas culturas

A aplicação de ICL PotashpluS assegura que não ocorrerão 
deficiências de magnésio nos solos onde se aplicou este adubo, 
de forma a  garantir produção e qualidade elevadas.

Nutrición vegetal premium de ICL


