
4 nutriënten in 1 meststof

®

Polysulphate is de merknaam van het natuurlijk mineraal 
Polyhaliet. Dit mineraal is een miljoenen jaar oud verdampings- 
gesteente die zich bevindt  onder de Noordzee voor de Engelse 
kust op een diepte van 1250 meter. ICL is het eerste en enige 
bedrijf ter wereld dat Polyhaliet uit de bodem wint. 

Polysulphate is een uniek product dat zowel kalium, 
magnesium, calcium en zwavel bevat alsmede een aantal 
sporenelementen. Polysulphate is een chloorarm, 100% 
wateroplosbaar natuurproduct dat ook in de biologische 
landbouw toegepast mag worden.

Polysulphate voordelen

• 4 nutriënten in 1 meststof
• Chloorarm
• Lage zoutindex
• Goede strooieigenschappen
• Lage carbon footprint
• Toelating biologische 

landbouw
• Goede opbrengstresultaten

The premium plant nutrition from ICL Fertilizers

Volg ons op
YouTube.com/c/Polysulphate-fertilizer 
Facebook.com/Polysulphate
Twitter.com/Polysulphate

Zetmeelaardappelen
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https://www.youtube.com/c/Polysulphate-fertilizer
http://Facebook.com/Polysulphate
http://Twitter.com/Polysulphate


In 2016 is er onderzoek gedaan in Zweden naar  
verschillende kalium hoeveelheden in zetmeelaardappelen. 
Polysulphate geeft dezelfde opbrengst als K-50 bij een 
gelijke kaliumgift.

In 2016 en 2018 is Polysulphate getest in zowel 
Denemarken als Zweden. In alle proeven 
gaf Polysulphate in vergelijking met andere 
chloorarme kalimeststoffen een gelijke tot 
enkele procenten meer zetmeelopbrengst. De 
opbrengst is steeds direct na oogst gemeten.

In 2019 vindt wederom een proef 
plaats in zetmeelaardappelen, nu door 
Wageningen University & Research op 
proefboerderij ’t Kompas te Valthermond. 
Naast opbrengstbepalingen direct na oogst 
worden de zetmeelaardappelen bewaard. 
Na bewaring wordt het gewichtsverlies en 
zetmeelgehalte gemeten, tevens vindt een 
kwaliteitsbeoordeling van de monsters plaats.

In deze proef wordt naast 150 kg/ha kalium 
met Polysulphate tevens 64 kg/ha magnesium 
en 182 kg/ha calcium gegeven. Calcium heeft 
een positieve invloed op de bewaarkwaliteit 
van de zetmeelaardappelen. Zeker op percelen 
met in de bodem een lage plant beschikbare 
hoeveelheid calcium (<320 kg/ha CaO) is het 
toedienen van wateroplosbaar calcium via 
Polysulphate waardevol. 

In 2018 heeft DLA Agro 3 kali-producten laten testen 
in zetmeelaardappelen. Polysulphate gaf de hoogste 
opbrengst.

In 2016 is er onderzoek gedaan in Zweden op een perceel 
zetmeelaardappelen met een zeer lage kaliumtoestand. 
Polysulphate geeft een hogere opbrengst dan K-50 bij een 
gelijke kaliumgift.
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Brogården
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Zweden, Brogården 2016: Relatieve opbrengst zetmeelaardappelen 
Kaliumbemesting in kg/ha K20

Knolgewicht: 100=72226 kg/ha
Zetmeelgewicht: 100=15237 kg/ha
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Helgegården

72 kg/ha
K-50
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K-50

144 kg/ha
Polysulphate

216 kg/ha
K-50

Zweden, Helgegården 2016: Relatieve opbrengst 
zetmeelaardappelen Kaliumbemesting in kg/ha K20

Knolgewicht: 100=28803 kg/ha
Zetmeelgewicht: 100=7134 kg/ha

Protomylasse

Technologisch Institut Aarhus Forsog nord, Dronningland

Protomylasse
+100 kg/ha K-50

Patentkali Patentkali
+100 kg/ha K-50

Polysulphate

Denemarken 2018: Relatieve opbrengst zetmeelaardappelen, ras: 
Kuras Basisbemesting alle objecten: 180 kg/ha Kalium

Knolgewicht: 100=57620 kg/ha
Zetmeelgewicht: 100=10260 kg/ha
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ICL Fertilizers Europe C.V.
1000 AH Amsterdam, Nederland, Tel. 00-31-20-5815100, lex.slootweg@icl-group.com
Voor meer informatie zie: www.polysulphate.com

http://www.polysulphate.com

