
ALLROUND BEMESTING MET POLYSULPHATE™

Polysulphate™ bestaat uit kalium, magnesium, calcium en zwavel. Deze vier 
hoofdelementen zijn belangrijk voor de plant, waarvan zwavel minder beschikbaar is 
door depositie uit de lucht. Hierdoor wordt het belang van een goede zwavelbemesting 
voor veel teelten onderstreept.

POLYSULPHATE™

Chloorarme kalimeststoffen

Kaliumsulfaat Patentkali Polysulphate™

% K2O 50 30 14

% MgO 10 6

% CaO 17

% NaO 4

% Cl 2,5 2,7 5,0

% SO3 44 42 48

Soortelijk gewicht 1250 1400 1600

• 14% kalium (K2O)

• 48% zwavel (SO3)

• 6% magnesium (MgO)

• 17% calcium (CaO)

Polysulphate™ 

Polysulphate™ is een allround meststof die goed toe 
te passen is als aanvulling op een basis N(P)-meststof. 
In slechts twee strooibeurten wordt de plant gevoed 
met de zes elementen: kalium, magnesium, calcium, 
zwavel, stikstof en fosfaat. Strooi Polysulphate™ een 
paar weken voor het zaaien of poten om de plant te 
voorzien in de vroege calciumbehoefte. De maximale 
strooibreedte van Polysulphate™ is 52 meter.

SAMENSTELLING



Voordelen van Polysulphate™

• Bevat chloorarme kalium, magnesium, calcium en zwavel in één meststof 
• Zorgt voor een gunstig opbrengsteffect in behoeftige gewassen 
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Bestellen kan via de bestelmodule op Mijn CZAV en in de CZAV app of stuur een e-mail naar 
bestellen@czav.nl. Onze buitendienst kan u deskundig advies geven bij het maken van de 
beste keuze. 

BESTELLEN?

Effecten op de groeifactoren

kalium calcium magnesium

Opbrengst +++ 0 ++

Droogtestress ++ + ++

Houdbaarheid + +++ 0

Interne gebreken ++ +++ +

Externe gebreken ++ + 0

Ziektewerendheid + +++ +

Werking
Het grote voordeel van Polysulphate™ is dat het chloorarm is. De werking en 
oplosbaarheid is vergelijkbaar met andere chloorarme meststoffen.

ADVIES

• Strooi Polysulphate™ een paar weken voor het zaaien of poten om 
de plant te voorzien in de vroege calciumbehoefte 

• Strooi 600-1.000 kg/ha, afhankelijk van de kalium-, magnesium- en 
calciumbehoefte 

• Strooi op zandgrond in combinatie met drijfmest, 500 - 600 kg/ha


