Zaaiuien
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4 nutriënten in 1 meststof
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Polysulphate voordelen
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4 nutriënten in 1 meststof
Chloorarm
Lage zoutindex
Goede strooieigenschappen
Lage carbon footprint
Toelating biologische
landbouw
• Goede opbrengstresultaten

17%

Polysulphate is de merknaam van het natuurlijk mineraal
Polyhaliet. Dit mineraal is een miljoenen jaar oud verdampingsgesteente 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.

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

The premium plant nutrition from ICL Fertilizers
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Uienproeven 2015
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Onderzoek 2015 en 2016

In 2015 en 2016 is Polysulphate getest op de
proefboerderijen van Wageningen University &
Research te Westmaas en Agrarisch Innovatie
en Kenniscentrum Rusthoeve te Colijnsplaat.

Calcium en zwavel

Zaaiuien reageren naast stikstof, fosfaat
en kalium positief op een bemesting met
zwavel en calcium. In 2015 gaf in Westmaas
een aanvullende calciumsulfaat-gift met gips
een opbrengstverhoging van 12,7 ton/ha en
Polysulphate 13,4 ton/ha.

Polysulphate, de complete meststof

De 2 aparte strooigangen met kalium, calcium
en zwavel kunnen gecombineerd worden tot
1 strooibeurt met het unieke Polysulphate.
Dit mineraal bevat naast kalium tevens
calcium en zwavel en bovendien ook nog
magnesium en een aantal sporenelementen.
In de 2 proefveldjaren op beide locaties gaf
Polysulphate de hoogste opbrengst.

Kali 60
Kali 60 + gips
Polysulphate
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relatieve opbrengst
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Gemiddeld

Alle objecten gelijke hoeveelheid kalium
Gips en Polysulphate gelijke hoeveelheid calcium

In 2015 is een duidelijke meeropbrengst
verkregen na de toediening van calcium en
zwavel. Een extra behandeling naast Kali 60 met
gips geeft een meeropbrengst van 10,5%. Een
éénmalige toediening van Polysulphate laat een
opbrengstverhoging van 15,6% zien.
Uien, relatieve opbrengst
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In 2019 onderzoek SPNA

Op proefboerderij Kollumerwaard te
Munnekezijl wordt in 2019 Polysulphate
wederom getest. Naast opbrengstbepalingen
direct na oogst worden de uien bewaard. Na
bewaring wordt het gewichtsverlies alsmede
de kwaliteit bepaald.
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In 2016 is Polysulphate wederom op beide
locaties getest. Gemiddeld over beide jaren geeft
Polysulphate een meeropbrengst van 11,1%.
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