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DSM-Amulix 
Amulix® high performing bio-based en biodegradable zaadcoating - microplastic free 

In het licht van de ECHA restriction proposal voor microplas-

tics biedt DSM-Amulix een zaadcoating die future proof is. 

Dat wil zeggen, Amulix® zaadcoatings zijn gebaseerd op po-

lymeren die wel biodegradeerbaar zijn en geen microplastics 

bevatten. Biodegradatie is een biochemisch proces waarbij 

micro-organismen de zuurstof consumeren en de koolstof en 

waterstof van het polymeer omzetten in kooldioxide en 

water. 

Naast het feit dat Amulix® een duurzame en natuurlijke op-

lossing is, levert het product ook een reeks van applicatie- 

voordelen: een lage dust-off, een coating die eenvoudig 

toepasbaar is, coatingmachines die snel en makkelijk schoon 

te maken zijn na applicatie, een zaadcoating die toepasbaar 

is op zowel rotostat coatingmachines als coatingmachines 

met geïntegreerde droging, een zaadcoating die niet bezinkt 

– dus niet continue opgeroerd hoeft te worden tijdens op-

slag -, niet gekoeld bewaard hoeft te worden, een houd-

baarheid heeft van tenminste 1 jaar en veilig is voor de men-

sen die ermee werken.  

DSM-Amulix is een joint venture tussen Koninklijke DSM, 

actief op het gebied van Voeding, Gezondheid en Materialen 

en Amulix, dochterbedrijf van Dynaplak, ontwikkelaar van  

op zetmeel gebaseerde oplossingen voor agrarische en indu-

striële applicaties.  

 

Deze joint venture ontwikkelt, produceert en verkoopt Amu-

lix® bio-based en biodegradable zaadcoating.   

 

Amulix® zaadcoating is ontwikkeld om de huidige beperkt tot 

niet degradeerbare en op aardolie gebaseerde synthetische 

polymeren te vervangen door bio-gebaseerde polymeren die 

wel biodegradeerbaar zijn en geen microplastics bevatten. 

Amulix® zaadcoating is gebaseerd op zetmeel en brengt een 

nieuwe toolbox in de zaadbusiness. Reststromen van agrari-

sche producten, die niet in conflict zijn met de voedselketen, 

worden via een hightechproces omgezet in nieuwe molecu-

laire bouwblokken waarmee de zaadcoating is opgebouwd. 

Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan kringloopland-

bouw, een van de speerpunten van het ministerie van LNV.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doordat Amulix® is gebaseerd op natuurlijke grondstoffen, is 

de coating compatibel met de zaadhuid en is er geen nega-

tief effect op de kieming van gecoat zaad.  

Amulix® zaadcoating is verkrijgbaar in 5 standaard kleuren: 

rood, oranje, geel, groen en blauw. Kleuren op maat zijn op 

verzoek leverbaar. Door het zaad een kleur te geven, wordt 

het voor de teler zichtbaar gemaakt in de bodem tijdens en 

na het zaaien. FIBL organic certificering voor deze filmcoat-

vloeistoffen wordt in juli 2019 verwacht. Hiermee zijn deze 

producten geschikt voor zowel toepassing op conventioneel 

zaad als organic zaad.   

Daarnaast is er een Amulix® kleurloze binder beschikbaar die 

FIBL/SKAL organic gecertificeerd is en geschikt is voor toe-

passing in het encrusteren en pilleren van zaad om de ver-

zaaibaarheid te verbeteren.  

Met Amulix® kunnen zowel gewasbeschermingsmiddelen als 

biologische middelen als micro-organismen geplakt worden 

op het zaad. Door applicatie van gewasbeschermingsmidde-

len in zaadcoating wordt slechts 0.5-1% van het areaal bloot-

gesteld aan het actieve ingrediënt in vergelijking tot een 

spuitapplicatie, waarbij 100% van het veld blootgesteld 

wordt.  

Onze missie is een agrarische industrie die in 2030 olie-

gebaseerde zaadcoatings vervangen heeft door bio-based en 

biodegradeerbare zaadcoatingoplossingen.   

Met Amulix® zaadcoatings draagt DSM-Amulix bij aan de 

transitie naar een duurzamere, gezondere en milieuvriende-

lijkere wereld. 


