najlepszy wybór do uzyskania wyższych plonów

48% SO3
(19.2% S)

14% K2O
(11.6% K)

6% MgO
(3.6% Mg)

Wydobywany w Wielkiej
Brytanii polihalit, którego
jedynym producentem jest ICL,
sprzedawany jest jako nawóz
pod nazwą Polysulphate.

Polysulphate jest znakiem towarowym Cleveland Potash Ltd.

17% CaO
(12.2% Ca)
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Potrzeba stosowania siarki
Siarka jest obecnie wymagana do dokarmiania roślin uprawnych i
użytków zielonych jako składnik większości nawozów mineralnych.
Jednak w większości upraw nie jest regularnie stosowana.
Niedobór siarki jest obecnie powszechny i tak na przykład w Wielkiej Brytanii
reakcja wielkości plonu na siarkę w pszenicy ozimej może wynosić w niektórych
przypadkach do 30% więcej, a średnio wynosi 6%. W przypadku roślin
kapustnych skutek jest jeszcze większy, w doświadczeniach wykazano,
że rzepak ozimy może dać plon nawet o 80% większy. 1AHDB niedawno
opublikowała w Wielkiej Brytanii informację pt. „Siarka dla zbóż i rzepaku”.

% POWIERZCHNI NIEKTÓRYCH UPRAW W WIELKIEJ BRYTANII
OTRZYMUJĄCYCH SIARKĘ
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Mimo to stosowanie siarki w uprawach pozostaje na niskim poziomie. Siarka
jest stosowana regularnie jedynie na 42% areału uprawy zbóż. W przypadku
rzepaku, pomimo znanych korzyści, tylko 65% upraw otrzymuje niezbędną
siarkę. Chociaż korzyści odniosłyby prawie wszystkie uprawy, możliwym jest, że
stosowanie nawozów z siarką zostało ograniczone ze względu na brak tanich,
łatwych w stosowaniu nawozów siarczanowych.
1

Brytyjska agencja rządowa wspierająca rolnictwo i ogrodnictwo (https://ahdb.org.uk/)

W krajach uprzemysłowionych rośliny uprawne i użytki zielone nigdy
nie wymagały stosowania siarki. Duże ilości siarki, dzięki spalaniu węgla
kamiennego, były dostarczane z atmosfery.
Ustanowione przepisy prawne sprawiły, że odkładanie się tego pierwiastka
jest obecnie ułamkiem dotychczasowego poziomu. W związku z tym na dużych
obszarach upraw występują niedobory siarki, szczególnie na glebach lżejszych
lub o niższych opadach deszczu.

EMISJA SIARKI (JAKO SO2) W NIEKTÓRYCH KRAJACH EUROPEJSKICH W, 2010
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Azot (N) i siarka (S) są niezbędnymi składnikami białka roślinnego i zwierzęcego,
tak więc obecnie, gdy siarka nie jest już swobodnie dostępna z atmosfery, wszędzie
tam, gdzie stosowane są nawozy azotowe prawdopodobnie istnieje potrzeba
zastosowania nawozu siarczanowego w celu zapewnienia plonu i jego jakości.
Takie rośliny strączkowe jak groch, fasola, lucerna i koniczyna, które opierają
się na azocie atmosferycznym, ale obecnie pozbawione dostępnej z atmosfery
siarki, będą teraz z pewnością reagować na nawozy siarczanowe.
Niniejsza broszura przedstawia nawóz siarczanowy PolysulphateTM. Ten nowy
produkt powstał w Wielkiej Brytanii, a dzięki zawartości 48% SO3 zapewnia
niezawodne i łatwo dostępne nowe źródło siarki.
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Wymagania związane z produkcją
zwierzęcą
Podobnie jak rośliny uprawne, użytki zielone wymagają nawozów
siarczanowych – jest to niezbędny składnik zapewniający zdrową
dietę dla przeżuwaczy. Nawet tam, gdzie stosowany jest obornik
lub gnojówka, często potrzebne są dodatkowe dawki siarki.
W Wielkiej Brytanii tylko około 10% użytków zielonych jest obecnie nawożonych
siarką. Niedobór siarki doprowadza jednak do zmniejszenia plonów trawy
i efektywnego wykorzystania azotu, zwiększenia strat azotanów oraz
zmniejszenia zawartości i strawności cukru2. Trawa uprawiana na kiszonkę jest
szczególnie wrażliwa na niedobór siarki.

2

G. Fisher, J. Buss et al., 2011, Grassland Report (Sprawozdanie na temat użytków zielonych),
British Grassland Society, Wielka Brytania.

Podobnie jak w przypadku roślin uprawnych, trawa wymaga również
odpowiednich proporcji między zawartością azotu i siarki w białku, a brak
siarki prowadzi do zmniejszenia plonów i zwiększenia zawartości azotu
niepochodzącego z białka w paszy (zob. wykres).

KORZYSTNY WPŁYW NAWOŻENIA SIARKĄ NA ZAWARTOŚĆ AZOTU
POZABIAŁKOWEGO W TRAWIE
Źródło: Baker A.S. et al. Sulphur Inst J. 9(1), 14-16

N:S Stosunek zawartości
siarki w trawie

25
R² = 0.85324
20
15
10
5
0
1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

Zawartość azotu pozabiałkowego – % NPN

Badania nad kiszonką przeprowadzone przez IGER w North Wyke (obecnie
część Rothamsted Research, Wielka Brytania) wykazały, że wydajność suchej
masy wzrosła o 35% w trzech zbiorach na glebach piaszczysto-gliniastych, na
których zastosowano siarkę3. Straty azotanów zredukowano nawet o 82%,
podczas gdy zawartość właściwego białka i cukrów rozpuszczalnych w kiszonce
zwiększono odpowiednio o 25% i 30%.
Co ważniejsze, mikroorganizmy w żwaczu również potrzebują azotu i siarki
w odpowiednich proporcjach. Jeśli trawa jest uboga w siarkę, nie będą w
stanie wykorzystać całej jej potencjalnej wartości. Oznacza to, że rzeczywista
strawność (wartość D) paszy jest zredukowana, a część wartości odżywczej
marnowana (patrz wykresy).

3

6

L. Brown, D. Scholefield et al., 2000, The effect of sulphur application on the efficiency of
nitrogen use in two contrasting grassland soils (Wpływ stosowania siarki na efektywność
wykorzystania azotu na dwóch kontrastujących glebach użytków zielonych), Journal of
Agricultural Science, tom 135.
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Dzienny przyrost żywej wagi – kg

CODZIENNY PRZYROST ŻYWEJ WAGI JAGNIĄT WZRASTA WRAZ Z
POPRAWĄ PROPORCJI N:S W PASZY
Źródło: Rendig and Weir, J. Anim. Sci. 16(2)
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Siarka pochodząca z obornika i gnojówki

Obornik i gnojówka zawierają znaczne ilości siarki. Świeża
część z nich staje się dostępna dla upraw. Jednak podczas
przechowywania aktywność bakterii beztlenowych
może zredukować siarczany do siarczków i połączyć je w
kompleksy organiczne. Nie mogą być one wykorzystywane
przez rośliny, ale z czasem stopniowo utleniają się z
powrotem do siarczanów.
Niewiele jest wiarygodnych danych na temat rzeczywistej
dostępności siarki w nawozach przechowywanych w
magazynach, dlatego też najlepiej jest uznać, że siarka ta
przyczynia się do ogólnych zasobów gleby, a nie dostarcza
substancji odżywczych wystarczających dla obecnych upraw.

8
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Siarka w glebie i roślinie
Siarczany i azotany w glebie zachowują się podobnie. W roślinie
azot i siarka są podstawowymi składnikami białek. Niedobór siarki
poważnie ogranicza efektywne wykorzystanie azotu i ogranicza
syntezę białek.
Siarka może być pobierana przez rośliny tylko z roztworu glebowego w postaci
siarczanów. Podobnie jak w przypadku łatwo dostępnych azotanów, może być
narażona na straty w wyniku wypłukiwania. Wiosenne nawożenie siarczanami
jest zalecane, aby roślina mogła je pobierać w okresie intensywnego wzrostu;
tak samo jak w przypadku azotanów. Siarka wraz z azotem jest niezbędna do
tworzenia białek, a okres pobierania jest podobny.

Siarka
mineralna
w glebie

Resztki
pożniwne

Siarczany w
roztworze
glebowym

Siarka w
materii
organicznej
Uwstecznienie
Mineralizacja

Desorpcja
Adsorpcja

Wypłukiwanie

Obornik/
mocz

Siarczany w
nawozach

Pobieranie

Siarka z
atmosfery

9

Siarka elementarna

Podczas gdy nawozy siarczanowe są natychmiast dostępne
dla upraw, siarka elementarna zanim stanie się dostępna
dla roślin musi zostać przekształcona w siarczany przez
bakterie występujące w glebie. Czas przemian siarki w
siarczany nie jest znany i może trwać wiele miesięcy.
Siarczany potrzebne roślinom uprawnym w danym
momencie mogą być dla nich niedostępne.

Synteza białek

Siarka bierze udział w wielu etapach wzrostu roślin – podobnie jak azot jest ona
zasadniczo niezbędnym składnikiem białka. Istnieje zatem ścisły związek między
ilościami azotu i siarki w uprawach, przy czym większość z nich pochłania około
1 kg siarki (2,5 kg SO3) na każde 12 kg azotu.

SO3, W UPRAWIE PSZENICY, ZIEMNIAKÓW I KAPUSTY
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Uprawy roślin kapustnych, takich jak rzepak kapusta włoska i jarmuż,
wymagają znacznie więcej siarki. Potrzebują jej do produkcji glukozynolanów,
wykorzystywanych w roślinach jako mechanizm obronny.
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W przeciwieństwie do azotu, po pobraniu siarka nie przemieszcza się w
kierunku przeciwnym do strumienia transpiracji i nie może być pobierana na
przykład ze starszych liści, aby wspomóc nowy wzrost. W związku z tym, aby
zaspokoić wszystkie potrzeby upraw, gleba musi być stale zaopatrywana w
wystarczającą ilość siarki.
Objawy niedoboru obejmują żółknięcie młodych liści lub nowych fragmentów
rośliny. Żółknięcie z powodu niedoboru azotu wpływa natomiast najpierw na
starsze liście.
Rzepak z niedoborem siarki może również mieć nabierające fioletowego
odcienia i zwijające się w górę młode liście, opóźnione i długotrwałe kwitnienie,
blade kwiaty i mniej mniejszych strąków.

Przedstawiamy Polysulphate
Polysulphate jest nowym nawozem o wysokiej zawartości siarki,
dostępnym w stanie naturalnym i wydobywanym w Wielkiej
Brytanii. Unikalną zaletą jest dodatkowa naturalna zawartość
innych składników pokarmowych.
Polysulphate pochodzi z warstwy polihalitowej skał, ponad 1000 m poniżej
poziomu Morza Północnego u wybrzeży North Yorkshire w Wielkiej Brytanii.
Pokłady zalegające od 260 milionów lat na głębokości 150–170 m poniżej
pokładu potażu w kopalni Cleveland Potash Boulby.
We wrześniu 2010 roku z głównego złoża Polysulphate wydobyto pierwsze
próbki na powierzchnię. Szacuje się, że wspomniany pokład zawiera około
miliarda ton.
Polysulphate jest dostępny zarówno w postaci granulatu, jak i proszku.
Produkt granulowany 2–4 mm ma doskonałe właściwości przydatne do maszyn
wysiewających, do rozrzutu i jest idealny do stosowania razem z nawozami
azotowymi.
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Polysulphate
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Polysulphate zawiera
•
•
•
•

48% SO3 w postaci siarczanu
14% K2O w postaci siarczanu potasu
6% MgO w postaci siarczanu magnezu
17% CaO w postaci siarczanu wapnia

Korzyści płynące z potasu, magnezu i wapnia

Oprócz siarki, polysulphate ma w swoim składzie dodatkowo potas (K2O),
magnez (MgO) oraz wapń (CaO)
Potas jest pierwiastkiem regularnie stosowanym i uzupełnianym w oparciu o
analizy gleby ponieważ jest zabierany z pól z plonem i wypłukiwany. Jednak
jak wynika z badań, rezerwy zmniejszają się, a gleba uprawna osiąga wskaźnik
0 lub 1. Większość potasu w plonie zbóż znajduje się w słomie. Dlatego gdy
zabieramy słomę z pola należy zwiększyć dawkę potasu w celu uzupełnienia
niedoborów. Potas z polysulphate uzupełnia standardowe nawożenie.
Magnez jest często stosowany tylko do niektórych upraw i warzyw
przynoszących dochód. Ten składnik pokarmowy jest częścią chlorofilu we
wszystkich roślinach zielonych i jest niezbędny w procesie fotosyntezy. Jest on
usuwany w znacznych ilościach przy zbiorze wszystkich upraw, a zastosowanie
polysulphate zapewnia uzupełnienie tego składnika pokarmowego, o którym
często się zapomina.
Czwartym składnikiem polysulphate jest wapń, co oznacza, że w rzeczywistości
nie zawiera on składników innych niż składniki pokarmowe. Wapń jest
odpowiedzialny za prawidłowy podział komórek roślinnych i wzmocnienie ich
ścian. Polysulphate pomaga utrzymać niezbędne rezerwy wapnia w glebie.
Polysulphate jest szczególnie odpowiedni dla upraw, które preferują niskie
poziomy chlorków w glebie, takich jak tytoń, winogrona i inne owoce i gdzie
pożądana jest wyższa zawartość suchej masy np. w ziemniakach.
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Jak działa Polysulphate
Wyniki uzyskane z samodzielnych i niezależnych jednostek
badawczych, wykazały że składniki pokarmowe będące w
polysulphate działają równie dobrze jak każdy z tych składników
zawartych w nawozach ogólnie dostępnych. Badania wykazały
również, że polysulphate może być stosowany przez mechaniczne
rozrzutniki na szerokość 24 metrów i większą.
Doświadczenia z polysulphate koncentrowały się na ustaleniu dostępności
dla roślin znajdujących się w nawozie: siarki, potasu i magnezu. Uprawiane w
pojemnikach rośliny doświadczalne były traktowane pojedynczymi składnikami
w postaci siarczanu potasu, magnezu i polysulphate.
Stwierdzono, że pobieranie przez rośliny z nawozów standardowych,
stosowanych w polu jest równie dobre, jeśli nie lepsze, niż z polysulphate. Wyniki
badań potwierdzają skuteczność polysulphate jako nawozu wieloskładnikowego.
Próby te były wielokrotnie powtarzane w ciągu ostatnich dziesięciu lat, zarówno
w pojemnikach, jak i w polu. W każdym przypadku polysulphate sprawdził się
równie dobrze lub lepiej niż najlepsze standardowe odpowiedniki.

Wskaźnik – standardowe odpowiedniki = 100

WZGLĘDNY POBÓR SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH Z POLYSULPHATE
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Polysulphate

W doświadczeniach polowych w Wielkiej Brytanii sprawdzano również
reakcję kapusty na nawozy siarczanowe. Uzyskane wyniki wykazały, że dzięki
zastosowaniu polysulphate uzyskano 40% zwyżkę plonów.

WPŁYW POLYSULPHATE NA PLON KAPUSTY BIAŁEJ
(doświadczenie z roku 2009 na polach z niedoborem siarki)
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Przeprowadzono również doświadczenie mające na celu ustalenie szerokości
i równomierności rozrzutu polysulphate (wielkość granul 2-4 mm, suchy,
naturalny) przy użyciu urządzeń mechanicznych. Doświadczenia prowadzone
we Francji, Danii i Niemczech potwierdziły doskonały rozkład rozrzutu na
zakładzie na szerokości 32 metrów, ze współczynnikiem zmienności 4,3 i
dobrym rozrzutem do 36 metrów.
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Niezależne badania naukowe
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„Wykazane w analizie rośliny ilości potasu wskazują, że cały podany z polysulphate
pierwiastek został pobrany przez trawę. Istotne efekty przyniosła również absorpcja
magnezu z zastosowanych nawozów. Zawartość siarki w trawie została znacznie
zwiększona w stosunku do kontroli”. Doświadczenie z trawą w pojemnikach, Levington, 1999 r.
„Poziom potasu w trawie był znacznie niższy w nienawożonej kontroli. Był to efekt
wielkości dawki polysulphate, przy czym pełna skuteczność była równoznaczna
ze standardową dawką. Polysulphate był dla trawy dobrym źródłem siarki”.
Doświadczenie z trawą w pojemnikach, Levington, 1999 r.

„Wyniki wskazują, że polysulphate dostarcza siarkę w dostępnej postaci
bezpośrednio po zastosowaniu”. Próba organiczna HDRA, 2001 r.
„Wyniki badań wskazują, że polysulphate stanowi bezpośrednio dostępne źródło
siarki dla grochu jarego, natomiast siarka elementarna (90% S) nie była pobierana
przez groch jary przez 2 miesiące od jej zastosowania doglebowo”. Rothamsted,
doświadczenie na grochu jarym na grochu jarym, 2001 r.

„Oceniano wzrokowo wigor roślin, traktowane polysulphate otrzymały 92 punkty w
porównaniu z kontrolą, bez siarki, którym przyznano 72 punkty”.
Doświadczenie polowe w kapuście, OAT, 2009 r.

Jak najlepiej wykorzystać Polysulphate
Polysulphate ma wiele kluczowych zalet, co czyni z niego
doskonały nawóz siarczanowy dla rolników. Stwarza szansę
wykorzystania potencjału różnych upraw.
Polysulphate:
•
•
•
•
•
•
•
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Jest łatwo dostępny – rozpuszczalne siarczany do natychmiastowego użycia
To nowa granulowana forma siarki, oferująca elastyczność umożliwiającą
dostosowanie dawki do wymagań pola
Jest skoncentrowany, niewymagający magazynowania i szybki do rozrzucenia
Źródło potasu, magnezu i wapnia – dodatkową korzyścią
Ma niską zawartość chlorków, dzięki czemu nadaje się do stosowania w
uprawach wrażliwych na ten pierwiastek
Jest nieszkodliwy dla środowiska w stanie naturalnym – brak produktów
przetwarzania lub odpadów oraz niezakwasza
Pochodzi z Wielkiej Brytanii i gwarantuje bezpieczne dostawy nawozu o
niskiej emisji dwutlenku węgla.

Zastosowanie polysulphate

Porady dotyczące roślin uprawnych

Polysulphate można stosować jednorazowo na początku okresu wegetacji.
Celem jest dostosowanie wymogów dotyczących zawartości siarki do
zapotrzebowania upraw na azot.
Tam, gdzie intensywność azotu jest zróżnicowana, na przykład w systemach
rolnictwa precyzyjnego, można niezależnie zmieniać stopień nawożenia
polisiarczanami, aby jak najlepiej dopasować go do ogólnego poziomu
nawożenia azotem.
Zboża i rośliny oleiste
• Stosować jako nawóz prosty na początku okresu wegetacyjnego
•

Łatwo dostępny, rośliny pobierają go razem z azotem podczas wiosennego
wzrostu

•

Stosować w rzepaku, aby zoptymalizować plon, syntezę białek i oleju.

•

Stosować na pszenice chlebowe celem uzyskania plonów i zapewnienia
jakości białka w ziarnie

•

Stosować w jęczmieniu browarnym celem poprawy plonu i jego jakości

Groch
• Stosować na glebę lub bezpośrednio po wschodach
•

Nawóz o zerowej zawartości azotu, zapewniający roślinom łatwo dostępną
siarkę

•

Wykorzystywany przez roślinę we wczesnym stadium do zasilania procesu
wiązania azotu, który zachodzi w brodawkach korzeniowych i do syntezy
białek w roślinie.
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Porady dla producentów prowadzących produkcję zwierzęcą

Obornika i gnojówki nie należy traktować jako jedyne źródło przyswajalnej
siarki, a jako źródło rezerwowe w glebie (patrz strona 8).
W związku z tym polysulphate należy stosować zgodnie z wymaganiami
azotowymi w celu osiągnięcia optymalnego wzrostu trawy przez cały sezon przy
prawidłowym stosunku N:S.
Łąki koszone
• Po skoszeniu, aby dopełnić pobieranie azotu i utrzymać właściwe proporcje
N:S.
•

Na glebach lżejszych może być również konieczne stosowanie na początku
wiosny.

Pastwiska
• Stosować po opuszczeniu kwatery przez zwierzęta, w systemach rotacyjnych
•

W przypadku wypasania, w szczególności na glebach lekkich, stosować
wcześnie na początku wiosny.

Koniczyna
• Zapewnia źródło siarki dla późniejszej uprawy koniczyny
•

20

Stosuje się w miarę wzrostu wiosennego – wcześniejsza uprawa życicy
pochłania zasoby siarki z gleby.

Informacje na temat zrównoważonego rozwoju
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Naturalne, zrównoważone, niezawodne
Dostępny w naturalnej postaci polysulphate pochodzi z Wielkiej
Brytanii i charakteryzuje się niskim poziomem emisji dwutlenku
węgla. Zapewnia niezawodną, wysoką wartość przy niewielkim
wpływie na środowisko naturalne.
W przeciwieństwie do nawozów mieszanych i wieloskładnikowych, polysulphate
jest dostępny w stanie naturalnym. Jest wydobywany, kruszony, przesiewany
i pakowany, bez separacji chemicznej ani innych procesów przemysłowych.
Jest więc idealnym naturalnym źródłem dla wszystkich upraw, zwłaszcza roślin
kapustnych, zbóż, roślin strączkowych, warzyw polowych, bogatych w koniczynę
użytków zielonych i upraw kiszonkowych.
Niska zawartość chloru sprawia, że jest on idealny do stosowania w uprawach
wrażliwych na obecność tego pierwiastka. Naturalny proces produkcji
polysulphate sprawia, że jest to nawóz o niskiej emisji dwutlenku węgla.
Pomaga to plantatorom w osiągnięciu celów w zakresie emisji dwutlenku węgla,
których wymagają sprzedawcy detaliczni i niektórzy przetwórcy żywności.
Polysulphate jest powszechnie akceptowany jako organiczne źródło składników
pokarmowych:
• Dopuszczony jako nawóz siarkowy zatwierdzony do stosowania
ekologicznego przez Soil Association w Wielkiej Brytanii
• Dopuszczony jako nawóz siarkowy zatwierdzony do stosowania
ekologicznego przez Organic Farmers and Growers w Wielkiej Brytanii
• Zarejestrowany w wykazie zakładów produkcyjnych rolnictwa ekologicznego
w Niemczech przez FiBL (Research Institute of Organic Agriculture, Instytut
badawczy rolnictwa ekologicznego)
• Produkt wpisany do włoskiego rejestru nawozów BIO według D. Lgs. 75/2010
• Polysulphate klasy standardowej jest wymieniony jako OMRI do użytku
organicznego w USA
• Polysulphate klasy standardowej jest wymieniony w wykazie produktów
OMRI w Kanadzie
• Produkty są zgodne z Rozporządzeniem (WE) 889/2008 regulującym
produkcję organiczną
• Polysulphate jest zarejestrowany w holenderskim wykazie środków
produkcji w rolnictwie organicznym
• Standardowy i granulowany polysulphate jest zatwierdzony do stosowania
w rolnictwie organicznym przez Służby ochrony i kontroli roślin (PPIS)
Ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi w Izraelu
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Kalkulator Polysulphate
Korzystając z poniższej tabeli, możesz określić, dawkę oraz i ile
potasu, magnezu i wapnia zapewni twoja aplikacja.
Uprawy

Ryzyko
niedoboru

Zalecana dawka (kg/ha)

SO3

S

wyższy

50

20

niższy

25

10

wyższy

75

30

niższy

50

20

Groch (świeży, suchy i fasola)

25

10

Brukselka, kapusta,
kalafior, brokuły

50

20

Użytki zielone

40

16

Zboża

Rzepak

* Ogólnie rzecz biorąc, stosować należy tam, gdzie stwierdzono lub spodziewano się wystąpienia
niedoboru. Można to ocenić poprzez analizę tkanek, obserwację upraw lub występowanie w
obszarach wysokiego ryzyka. Więcej szczegółów można znaleźć w oficjalnych zaleceniach.
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Inne stosowane składniki odżywcze (kg/ha)

Polysulphate

K2O

K

MgO

Mg

CaO

Ca

100

14

11.7

6

3.6

17

12.2

50

7.5

6.2

3

1.8

8.5

6.1

150

21

17.4

9

5.4

25.5

18.4

100

14

11.6

6

3.6

17

12.2

50

7.5

6.2

3

1.8

8.5

6.1

100

14

11.6

6

3.6

17

12.2

80

11.2

9.3

4.8

2.9

13.6

9.8

Wskazówki dotyczące stosowania

Uwagi

Stosować wczesną wiosną przed rozpoczęciem
wzrostu źdźbła.

Stosować wczesną wiosną. Rośliny jare mogą być mniej
podatne na niedobory.

Stosować tam, gdzie gleba jest piaszczysta, płytka lub
o średniej strukturze i zawiera niewiele substancji
organicznej.
Stosować tam, gdzie zawartość siarki w glebach jest niska,
np. na glebach lekkich po wilgotnych zimach, gdzie w
przeszłości nie stosowano nawozu organicznego.
Stosować na początku wzrostu przed każdym koszeniem.
Nawożenie może nie być wymagane przed pierwszym
koszeniem, na glebach średnich/ciężkich.
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Wydobywany w Wielkiej Brytanii
polihalit, którego jedynym producentem
jest ICL, sprzedawany jest jako nawóz
pod nazwą Polysulphate.
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Premium plant nutrition from ICL Fertilizers

