K+S KALI MINERALE
MESTSTOFFEN
Kalium-, magnesium-,
natrium- en zwavelproducten

Kwaliteit door de natuur
Unieke K+S KALI ruwe grondstoffen
K+S KALI uit Duitsland verwerkt uit mijnbouw gewonnen
ruwe zouten, voorzien met de voor mens, plant en dier nood
zakelijke mineralen kalium, magnesium, natrium en zwavel,
tot hoogwaardige minerale meststoffen voor de land- en
tuinbouw.
Onze kalium-, en magnesiumbevattende meststoffen worden
wereldwijd in de land- en tuinbouw voor efficiënte bemes
tingsdoeleinden ingezet. Onze specialisten ontwikkelen met
speciale know-how en ervaring voortdurend nieuwe produc
ten voor nieuwe landbouwkundige eisen en toepassingen,
met als basis uit de natuur gewonnen grondstoffen. Met
innovaties en klantgerichte activiteiten overtuigen wij het
‘meerprincipe’ – meer kwaliteit, meer service, meer rende
ment.
Het is ons doel om met innovatieve producten en betrouw
bare service visie in de agrarische sector neer te zetten en
daarmee bij te dragen aan de zekerheid en de veiligheid van
de wereldvoedselvoorziening.
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230 miljoen jaar geleden ontstonden door verdamping van de
Zechstein-zee kalium- en magnesiumafzettingen. Deze natuurlijke
afzettingen worden nog steeds door K+S KALI GmbH via mijnbouw
ontgonnen.

EG-MESTSTOF
Kaliumchloride met magnesium
40 % K₂O in water oplosbaar kaliumoxide
6 % MgO in water oplosbaar magnesiumoxide
4 % Na₂O in water oplosbaar natriumoxide
12 ,5 % SO₃ in water oplosbaar zwaveltrioxide
Korn-Kali®
• is een chloridehoudende meststof, voorheen kali 40 %
genoemd, met een evenwichtige en gegarandeerde sa
menstelling.
• door de combinatie van kalium, magnesium, natrium en
zwavel in één korrel is Korn-Kali de ideale meststof voor
grasland en akkerbouwgewassen.
• wordt gebruikt op alle gronden en niet chloridegevoelige
teelten om gelijktijdig, in één strooigang, de behoefte aan
kalium, magnesium, natrium en zwavel te dekken.
• is een meststof voor het najaar, het vroege voorjaar en in
de zomer vooral bij gebruik op grasland wordt een opti
maal mineralengehalte van het gras bereikt.
• beschikt over een korrelkwaliteit, daardoor met alle typen
meststoffenstrooiers goed te verdelen.
• is gelet op de samenstelling een kalimeststof met meer
waarde.
• is landbouwkundig en prijstechnisch zeer aantrekkelijk.

EG-MESTSTOF
Kaliumchloride
60 % K₂O in water oplosbaar kaliumoxide
60er Kali®
• is een universeel chloridehoudende kalimeststof, geschikt
voor alle gewassen die niet chloridegevoelig zijn en kan
op alle grondsoorten worden toegepast.
• wordt in de regel op zware of middelzware gronden in
de herfst op de stoppel of vóór het zaaien uitgebracht en
wordt tijdens de grondbewerking in de bovenste grond
laag gewerkt.
• wintergraan en overwinterende teelten kunnen de kaligift,
vooral op lichtere gronden, ook met succes als overbe
mesting in het vroege voorjaar krijgen.
• is geschikt op zware of op middelzware gronden (meer
dan 25 % klei of leem) als kaligift voor bouwplan- of voor
raadbemesting, waarmee in één keer voor 2 – 3 jaar kali
wordt toegediend.
• is met alle moderne meststoffenstrooiers perfect te ver
delen.

EG-MESTSTOF
Ruw kalizout
9 % K₂O in water oplosbaar kaliumoxide
4 % MgO in water oplosbaar magnesiumoxide
35 % Na₂O totaal natriumoxide (= 26 % Na)
9 % SO₃ in water oplosbaar zwaveltrioxide (= 3,6 % S)
47 % Cl
chloride
Magnesia-Kainit®
• is met 9 % K₂O een speciale minerale meststof voor
grasland en de teelt van voedergewassen. De essentiële
kracht van deze meststof is het magnesium- en zwavel
gehalte (4 % MgO, 3,6 % S) en het voor de diervoeding
belangrijke natrium (26 % Na). Bij een hoge dosis dierlijke
mest is Magnesia-Kainit een ideale aanvullende meststof.
• is een ruw kalizout dat gewonnen wordt uit mijnen met
een natuurlijk aandeel van waardevol kieseriet. Alle voe
dingsstoffen zijn in water oplosbaar en daarmee direct
beschikbaar voor planten.
• bevat 3,6 % S en draagt daarmee bij aan een efficiënte
benutting van stikstof door de plant.
• is onafhankelijk van de pH-waarde van de bodem werk
zaam en daarom op alle bodemsoorten inzetbaar.
• is een gekorrelde meststof. De korrelgrootte zorgt voor een
hoge strooikwaliteit met precieze verspreiding.
• is toegelaten volgens EG-verordening 834/2007 en 889/2008
voor toepassing in de biologische land- en tuinbouw. Cer
tificaten kunnen op eenvoudig verzoek bekomen worden.

EG-MESTSTOF
Kaliumsulfaat met magnesium
30 % K₂O in water oplosbaar kaliumoxide
10 % MgO in water oplosbaar magnesiumoxide
42,5 % SO₃ in water oplosbaar zwaveltrioxide (= 17 % S)
Patentkali®
• is een speciale kaliummeststof met een hoog gehalte aan
magnesium en zwavel.
• is een meststof in sulfaatvorm, waarvan de voedingsstof
fen volledig in water oplosbaar zijn en dus direct beschik
baar voor de plant.
• bevat 100 % magnesium uit het natuurlijke mineraal kiese
riet (MgSO₄ x H₂O) - het grootste verschil met vele andere
magnesiumhoudende meststoffen.
• is onafhankelijk van de pH-waarde van de bodem werk
zaam en daarom op alle bodems inzetbaar.
• beschikt over een hoge strooikwaliteit. Door de korrel
grootte is een precieze verspreiding tot en met 48 m strooi
breedte mogelijk.
• is door het hoge zwavelaandeel (17 % S) eveneens uitste
kend geschikt voor planten met een hoge zwavelbehoefte
(bijv. koolzaad, zonnebloemen, koolsoorten, uien, prei,
enz.). Bovendien zorgt de zwavel ervoor dat stikstof veel
beter door de plant wordt benut.
• is toegelaten volgens EG-verordening 834/2007 en 889/2008
voor toepassing in de biologische land- en tuinbouw. Cer
tificaten kunnen op eenvoudig verzoek bekomen worden.

EG-MESTSTOF
Kaliumsulfaat chloridearm
51 % K₂O in water oplosbaar kaliumoxide
45 % SO₃ in water oplosbaar zwaveltrioxide
KALISOP® Plus
• is een hoog geconcentreerde, chloridearme kalimeststof
in sulfaatvorm en daarom geschikt voor alle chloride of
zoutgevoelige gewassen.
• is bijzonder geschikt voor kwaliteitsverbetering bij speciale
teelten.
• is tevens een geconcentreerde zwavelmeststof voor ge
wassen als koolsoorten, koolzaad, uien enz.
• is met alle moderne meststoffenstrooiers perfect te ver
delen.
• is toegelaten volgens EG-verordening 834/2007 en 889/2008
voor toepassing in de biologische land- en tuinbouw. Cer
tificaten kunnen op eenvoudig verzoek bekomen worden.

EG-MESTSTOF
Kieseriet
25 % MgO in water oplosbaar magnesiumoxide
50 % SO₃ in water oplosbaar zwaveltrioxide
ESTA® Kieserit gran.
• is de gekorrelde vorm van ESTA Kieserit fijn.
• is een magnesium- en zwavelmeststof met volledig water
oplosbare voedingsstoffen, dus direct opneembaar door
het gewas.
• is de ideale magnesium- en zwavelmeststof voor het
landbouwbedrijf; door de uitstekende granulatie een goed
strooibare korrel.
• is met alle moderne meststoffenstrooiers perfect te ver
delen.
• heeft een duurzame werking en daarom de ideale meststof
voor het voorkomen van magnesium- en zwavelgebrek.
• is geschikt voor overbemesting om snel de magnesiumen zwavelbehoefte te dekken.
• is uitstekend te mengen met alle gangbare meststoffen.
• is uitermate geschikt voor rijenbemesting, bijv. bij maïs.
• is toegelaten volgens EG-verordening 834/2007 en 889/2008
voor toepassing in de biologische land- en tuinbouw. Cer
tificaten kunnen op eenvoudig verzoek bekomen worden.

EG-MESTSTOF
Kaliumsulfaat
52 % K₂O in water oplosbaar kaliumoxide
45 % SO₃ in water oplosbaar zwaveltrioxide
soluSOP 52® organic
• is een volledig in water oplosbare meststof, speciaal ont
wikkeld voor voedingsoplossingen (substraat- en fertiga
tiemeststof).
• kan ook voor bladbemesting bij akker- en tuinbouwge
wassen worden toegepast als er tijdens het groeiseizoen
kali- en/of zwavelgebreken optreden. Door het zeer lage
gehalte aan chloride (typ. 0,15 % Cl) is soluSOP 52 organic
uitermate geschikt voor chloride- en zoutgevoelige gewas
sen. De meststof dient volledig in water te worden opgelost
door in het water te doseren onder gelijktijdig roeren.
• is toegelaten volgens EG-verordening 834/2007 en 889/2008
voor toepassing in de biologische land- en tuinbouw. Cer
tificaten kunnen op eenvoudig verzoek bekomen worden.

EG-MESTSTOF
Kaliumsulfaat
52 % K₂O in water oplosbaar kaliumoxide
45 % SO₃ in water oplosbaar zwaveltrioxide
hortiSUL®
• is een hoog geconcentreerd chloridearme en volledig in
water oplosbare kalimeststof met zwavel op sulfaatbasis,
door het zeer lage gehalte aan chloride (max. 0,5 %) is
deze meststof uitermate geschikt voor chloride- en zout
gevoelige gewassen.
• is speciaal ontwikkeld voor voedingsoplossingen (sub
straat- en fertigatiemeststof) en voor bladbemesting bij
akker- en tuinbouwgewassen als er tijdens het groeisei
zoen kali- of zwavelgebrek optreedt, bijv. bij groenten,
fruit en sierplanten.
• moet volledig in het water opgelost zijn voordat het in het
leidingsysteem wordt gevoerd.
• oplossen gebeurt door in het water te doseren onder ge
lijktijdig roeren (en niet omgekeerd!).
• bij een hogere watertemperatuur lost het sneller op en kan
meer product opgelost worden.
• is een fijnkorrelige meststof die ook als vaste meststof
gestrooid kan worden.
• is toegelaten volgens EG-verordening 834/2007 en 889/2008
voor toepassing in de biologische land- en tuinbouw. Cer
tificaten kunnen op eenvoudig verzoek bekomen worden.

EG-MESTSTOF
Kaliumchloride
60 % K₂O in water oplosbaar kaliumoxide
soluMOP®:
• is een snelwerkende bladvoeding, waarbij kalium volledig
in water oplosbaar is – en dit op basis van chloride – en
hierdoor goed door de gewassen wordt verdragen.
• kan voor niet-chloride gevoelige teelten aangewend wor
den, zoals bijv. koolzaad, graangewassen, maïs en sui
kerbieten.
• lost volledig in water op zonder residuen en kan met
EPSO-productengemengd worden en is derhalve dan
ook zeer zinvol.
• vermindert zeer snel een acuut gebrek aan kalium. Een
bladvoeding met hoofdelementen zoals kalium kan een
bodembemesting niet vervangen, maar wel een tijdelijk
gebrek opvangen.
• 10 kg/ha Solumop zorgt voor een toediening van 6 kg
K₂O. Met deze dosis kan aan een intensieve behoefte
aan kalium worden voldaan (bijv. bij droogtestress, weinig
kalium in de bodem beschikbaar). Hierbij wordt de teelt
dan in geruime mate ondersteund en verzekerd met een
aanbod aan voldoende kalium.
• bij een toepassing in de herfst met 10 – 20 kg soluMOP/ha
verhoogt de winterhardheid van het gewas.
Ons advies:
• ter ondersteuning van hoge kaliumbehoeften, bij een
slechte beschikbaarheid uit de bodem en om een acuut
gebrek aan kalium te verhelpen wordt 10 – 20 kg soluMOP/
ha in een 5 % oplossing (= 5 kg soluMOP/100 liter water)
in één of meerdere bespuitingen toegepast.

EG-MESTSTOF
Magnesiumsulfaat
16 % MgO in water oplosbaar magnesiumoxide
32,5 % SO₃ in water oplosbaar zwaveltrioxide
EPSO Top®
• is de snelwerkende, 100 % oplosbare magnesium- en zwa
velmeststof voor bladbemesting en fertigatie.
• wordt vooral gebruikt voor de samenstelling van voedings
oplossingen in de glastuinbouw of bij fertigatie.
• lost snel op en laat geen residu achter.
• is het standaardproduct in de moderne land- en tuinbouw
om snel een zichtbaar tekort aan magnesium of zwavel
te verhelpen.
• fungeert als preventieve maatregel om een betere kwaliteit
en een groene kleur te waarborgen.
• is uiterst snelwerkend bij een toepassing van één of
meerderebespuitingen in een 2 – 10 % oplossing (teel
tafhankelijk).
• zorgt voor een goede Mg- en S-aanvulling voor matig
voorziene gronden of voor perioden van hoge behoefte
en lage beschikbaarheid.
• is geen vervanger voor bodembemesting, kan deze alleen
maar aanvullen.
• is goed mengbaar met de meeste gewasbeschermings
middelen (gebruiksaanwijzingen van de fabrikant van die
middelen moeten worden opgevolgd).
• is toegelaten volgens EG-verordening 834/2007 en 889/2008
voor toepassing in de biologische land- en tuinbouw. Cer
tificaten kunnen op eenvoudig verzoek bekomen worden.

EG-MESTSTOF
Magnesiumsulfaat met micronutriënten
15 % MgO in water oplosbaar magnesiumoxide
31 % SO₃ in water oplosbaar zwaveltrioxide
0,9 % B
in water oplosbaar borium
1 % Mn in water oplosbaar mangaan
EPSO Microtop®
• is een snelwerkende bladmeststof met de belangrijke voe
dingsstoffen magnesium en zwavel met aanvullend borium
en mangaan; alle elementen zijn in water oplosbaar en laten
geen residu achter.
• voldoet aan de toenemende behoefte aan sporenelementen.
• is zacht voor het gewas.
• wordt direct door het blad opgenomen en is daardoor snel
werkzaam.
• voorkomt gebreksverschijnselen van magnesium, zwavel,
borium en mangaan tijdens de groei op een snelle en veilige
manier.
• is bijzonder geschikt als preventieve maatregel om gebreks
verschijnselen te vermijden.
• werkt onafhankelijk van de pH-waarde van de bodem, omdat
de voedingsstoffen direct door het blad opgenomen worden.
• maakt een snelle, doelgerichte en gedoseerde bespuiting
met borium en mangaan in combinatie met magnesium en
zwavel mogelijk voor matig voorziene gronden of perioden
van hoge behoefte en lage beschikbaarheid.
• is goed mengbaar met de meeste gewasbeschermings
middelen (gebruiksaanwijzingen van de fabrikant van die
middelen moeten worden opgevolgd).
• is toegelaten volgens EG-verordening 834/2007 en 889/2008
voor toepassing in de biologische land- en tuinbouw. Cer
tificaten kunnen op eenvoudig verzoek bekomen worden.

EG-MESTSTOF
Magnesiumsulfaat met micronutriënten
13 % MgO in water oplosbaar magnesiumoxide
34 % SO₃ in water oplosbaar zwaveltrioxide
4 % Mn in water oplosbaar mangaan
1 % Zn in water oplosbaar zink
EPSO Combitop®
• is een snelwerkende bladmeststof met de belangrijke voe
dingsstoffen magnesium en zwavel met aanvullend, mangaan
en zink; alle elementen zijn in water oplosbaar en laten geen
residu achter.
• voldoet aan de toenemende behoefte van sporenelementen
in gewassen, bijv. in granen.
• wordt direct door het blad opgenomen en is daardoor snel
werkzaam.
• kan gebreksverschijnselen aan magnesium, zwavel, mangaan
en zink tijdens de groei voorkomen.
• wordt vooral preventief ingezet.
• werkt onafhankelijk van de pH-waaarde van de bodem, omdat
de voedingselementen via het blad direct worden opgenomen.
• maakt een snelle, doelgerichte en gedoseerde toediening van
mangaan en zink in combinatie met magnesium en zwavel
mogelijk voor matig voorziene gronden of perioden van hoge
behoefte en lage beschikbaarheid.
• is goed mengbaar met de meeste gewasbeschermingsmid
delen (de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant van die mid
delen moeten worden opgevolgd).
• is toegelaten volgens EG-verordening 834/2007 en 889/2008
voor toepassing in de biologische land- en tuinbouw. Cer
tificaten kunnen op eenvoudig verzoek bekomen worden.

Een breed spectrum
van K+S KALI producten
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*toegestaan in de biologische land- en tuinbouw
(verordeningen 834/2007 en 889/2008)

Gebruik de zeer handige
KALI-TOOLBOX!
Met de KALI-TOOLBOX app kunt u gebrekverschijnselen
ter plekke in het veld identificeren, via smartphone of tablet.
Naast de alleszeggende foto’s biedt deze app passende
bemestingsadviezen. Bovendien bevat deze app een au
tomatische module om nutriënten, die aanwezig zijn in de
meststoffen, om te rekenen.

Onze App is gratis!
Zoek op “KALI-TOOLBOX” in :

Aanspreekpartner
voor België/Nederland
GH Luxemburg:
Dr. Wim Pacolet
agent K+S KALI GmbH
Telefoon +32 473 450691
pacolet.wim@skynet.be
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