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4 næringsstoffer i 1 gødningsstof
Chlorfattigt
Lavt saltindeks
Gode strøegenskaber
Lavt CO2-fodaftryk
Godkent til økologisk landbrug
Gode udbytteresultater

Polysulphate er den kommercielle betegnelse for
det naturlige mineral polyhalit. Dette mineral er en
225 millioner år gammel inddampningsbjergart, som
udvindes på 1250 meters dybde. En lokation ud for den
engelske nordsøkyst er i øjeblikket det eneste sted i
verden, hvor polyhalit kan udvindes på en rentabel måde.
Polysulphate er et unikt produkt. Hvert enkelt korn
indeholder både kalium, magnesium, calcium og svovl
samt en række sporstoffer. Polysulphate er et chlorfattigt,
100% vandopløseligt naturprodukt, som også kan
anvendes i økologisk landbrug.

Følg os på
YouTube.com/c/Polysulphate-fertilizer
Facebook.com/Polysulphate
Twitter.com/Polysulphate

Premium plant nutrition from ICL Fertilizers

®

Polysulphate – det komplette gødningsstof

Hvert Polysulphate-korn indeholder calcium, svovl,
kalium og magnesium. Forsøg på kløvergræsmarker i
2019 udviste store merudbytter efter gødskning med
Polysulphate. Takket være det plantetilgængelige calcium
og svovl i Polysulphate blev der ved fire forsøg registreret
en større tørstofandel og en VEM (foderenhed mælk) og
DVE (tarmfordøjeligt protein) pr. hektar.
I 2019 er der udført forsøg med Polysulphate i
Holland på forskellige jordtyper. På alle jordtyper blev
såvel udbytte som kvalitet forbedret efter en enkelt
gødskning med Polysulphate. I nedenstående figur ses
resultaterne i kg/ha af de to første slæt. Det økonomiske
udbytte er beregnet på baggrund af en VEM-pris på €
0,17/kg og en DVE-pris på € 0,65/kg.
Jordtype

Tørstof

VEM

DVE

Protein

Sukker

Økonomisk

Ler, praksis

6749

6578

562

1195

919

€ 1483

Ler, praksis +
Polysulphate

7992

7784

662

1344

1361

€ 1753
€ 270

Tørv, praksis

6114

5548

428

948

945

€ 1221

Tørv, praksis +
Polysulphate

7183

6315

505

1175

697

€ 1402

Tørv, merudbytte
Polysulphate
Sand, praksis

4593

4862

439

831

Sand, praksis +
Polysulphate

5008

5298

469

1123

976

Godkendt til økologisk landbrug

Ud over konventionelle landbrugsbedrifter kan også
økologiske mælkeproducenter udføre deres svovl- og
calciumgødskning med Polysulphate. Polysulphate
er godkendt til økologisk landbrug. Den anbefalede
mængde er 150 kg/ha.
I 2019 er der tillige udført et forsøg på en økologisk
kløvergræsmark. Både den ubehandlede og den
behandlede del blev gødet med kvæggylle – første slæt
25 ton/ha og andet slæt 10 ton/ha. Derudover blev den
behandlede del gødet med 100 kg/ha Polysulphate, som
blev spredt før første slæt. Såvel udbytte som kvalitet
blev væsentligt forbedret efter blot en enkelt gødskning
med Polysulphate på den pågældende mark.
Udbytte 1e og 2e slæt, sandjord økologisk kløvergræs 2019 (NL)
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af rodknolde. Jo mere plantetilgængeligt calcium der
er i jorden, desto flere rodknolde kan kløverplanten
danne. Ved hjælp af rodknoldene kan kløveren fiksere
kvælstof fra luften i jorden. Til denne proces er der brug
for svovl. Uden plantetilgængeligt svovl sker der ingen
kvælstoffiksering.
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VEM = foderenhed mælk, DVE = tarmfordøjeligt protein

Ofte svovlmangel ved første slæt

Udbyttet af en græsmark påvirkes i positiv retning af
svovl. I foråret, før det første slæt, er der ofte for lidt
plantetilgængeligt svovl i jorden. Det gælder for alle
jordtyper, selv for tørvejord, da mineraliseringen først
kommer i gang senere på foråret. Tidlig gødskning med
Polysulphate forebygger svovlmangel.

Kløver har brug for calcium og svovl

På marker med kløver er det muligt at høste mere
protein. En forudsætning for dette er, at jorden
indeholder tilstrækkeligt med plantetilgængeligt calcium
og svovl. Calcium spiller en stor rolle for dannelsen

Tørstof

VEM

DVE

Protein

Sukker Økonomisk
(€/ha)

Indhold i kg/ha. Økonomisk baseret på VEM (€0,17) og DVE (€0,65)
Merudbytte Polysulphate: €273
VEM = foderenhed mælk, DVE = tarmfordøjeligt protein

Smagbarhed

Gødskningen med Polysulphate i ovennævnte forsøg
medførte desuden et større sukkerindhold og dermed
mere velsmagende græs. I England blev den ene halvdel
af en demomark gødet med Polysulphate. Da kvæget
blev sat på græs, græssede de alle på den gødede
halvdel. I Holland bemærkede en landmand, at selv
butbladet skræppe blev ædt efter gødskning med
Polysulphate.

For mere information: sander.selten@icl-group.com
Nærmere oplysninger kan findes på: www.polysulphate.com

