
Op maïs

Zinkbemesting

Meer
informatie >>> 

Technische argumentatie

Geproduceerd door: 
BMS Micro-Nutrients NV
Rijksweg 32 - 2880 Bornem - België
RPR Antwerpen Afd Mechelen - ON: 0440.980.608
Tel: 03.899.10.10 - Fax: 03.899.40.45

 - info@chelal.comwww.chelal.com

Sinds 1979 verricht BMS Micro-Nutrients onderzoek en ontwikkeling op vlak van de 
plantenvoeding. Teelt per teelt wordt onderzocht wat de specifieke voedingsvereisten 
zijn en wat de invloed ervan kan zijn op de rentabiliteit. Om hierop dan een antwoord te 
bieden ontwikkelde BMS Micro-Nutrients een uitgebreid gamma van innoverende 
bladvoedingsproducten.

Voor de maïsteelt heeft BMS Micro-Nutrients NV verschillende producten op basis van 
zink, welke het financiële rendement 

® 
van maïsteelt verhogen. Chelal Zn, 

®
Landamine  Zn en Microlan Zn kunnen 
ingezet worden door de maïsteler om 
de winstgevendheid van zijn teelt te 
verbeteren.

In dit dossier ontdekt U, het hoe en 
waarom, van deze 3 producten

 
®Chelal  Zn

®Landamine  Zn 
en 

Microlan Zn.

http://www.chelal.com


van zink en fosfor

GEBREKSSYMPTOMEN

Functies
- beïnvloed direct de productie van eiwitten (enzymen) en koolhydraten (zetmeel)
- komt tussen in het metabolisme van de chloroplasten
- stimuleert de zetmeelsynthese
- katalyseert de tryptofaansynthese (precursor van het groeihormoon auxine NAA), 
  nodig voor een normale groei en normale planthoogte.
- stimuleert de vruchtzetting en de ontwikkeling van de kolven
- garandeert de verlenging van de stengel, via zijn invloed op het
  gibberelinemetabolisme.

Zink

- maakt deel uit van het ATP, de molecule die zorgt voor de transfer en levering van energie
  aan al de levensnoodzakelijke processen in de plant zoals de eiwitsynthese, 
  de aanmaak van koolhydraten, de opname van voedingselementen,....
- als bouwsteen van de nucleïnezuren (ADN, ARN) is het mede verantwoordelijk voor de
  encryptie en overdracht van genetische informatie. 
- is eveneens een structurele component van de membraanlipiden.
- versnelt de rijping van het graan
- is nodig voor een goede bestuiving en vorming van de zaden (P wordt opgeslagen 
  in het graan als fitine) 
- stimuleert de ontwikkeling van de wortels en zo bevordert het de opname van
  andere voedingselementen uit de bodem.

Fosfor

Zink Fosfor
- rood/paars verkleuring van de bladeren
- kleinere en zwakkere planten
- kleine en vervormde kolven

- verminderdert de jeugdgroei
- korte internodia (dwerggroei met de bladeren in
  rozetvorm)
- witte bande aan de beide zijden van de hoofdnerf,
  vooral waar te nemen op de jongere bladeren.
- slechte korrelvulling
- verlies aan drogestof productie



Gebrek

Opnamecurve zink

Visuele symptomen

JA: in geval van een uitgesproken gebrek

NEE: in geval van een matig gebrek, 
        wat in de meeste situaties het geval is.

IN IEDER GEVAL IS HET AAN TE RADEN OM HET VERSCHIJNEN VAN 
GEBREKSSYMPTOMEN TE VOORKOMEN

VERLOREN PRODUCTIE KAN NOOIT GERECUPEERD WORDEN

Risicosituaties
Situaties en condities die zinkgebreken 
veroorzaken:

- bodems arm aan zink.
- lichte en zure bodems
- kalkrijke bodems (hoge pH)
- bodems met een slechte structuur
- bodems met een hoog fosforgehalte
- koud en vochtig weer

Situaties en condities die fosforgebreken 
veroorzaken:

- bodems arm aan fosfor
- lichte en zure bodems
- kalkrijke bodems (hoge pH)
- kleibodems
- koud en vochtig weer.

aan zink en fosfor

De opnamecurve toont duidelijk dat deze teelt vooral 
zink opneemt en nodig heeft tijdens de eerste fases 
van de groei en de ontwikkeling (tot het 6-8 
bladstadium). Tot 80 % van de behoeften worden dan 
opgenomen. 
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Eigenschappen:
Bevat zink, gechelateerd met drie chelaatvormers (DTPA, EDTA, HEEDTA), wat een goede plantbeschikbaarheid 
verzekert op alle bodemtypes maar ook bij bladbespuitingen, met tevens een snelle translocatie doorheen de plant. 
Hierdoor zijn toepassingen mogelijk vanaf voor- en na- opkomst (eventueel samen met een herbicide) tot op 6-8 
bladstadium. Dit is het product met het hoogste zinkgehalte en is daarom aangewezen in geval van sterke gebreken.
Gewaarborgde gehaltes:
Zink (Zn) oplosbaar in water: 7,0 % (= 90 g Zn/L); Zink (Zn) gechelateerd: 7,0 % gechelateerd met DTPA, 
EDTA en HEEDTA (= 90 g Zn/L)

Landamine  Zn (0-21-24)
®

Microlan Zn

Chelal  Zn®

BMS Micro-Nutrients stelt 3 producten voor die ideaal zijn voor de maïsteelt. Deze producten laten 
toe zink en/of fosfor gebreken te vermijden en te behandelen.
Chelal  Zn, Microlan Zn en Landamine  Zn bevatten Zink in chelaatvorm wat een goede 
beschikbaarheid van dit elementen verzekerd. Al naargelang de gebruikte teelttechniek of de 
lokale gewoontes zal het ene of het andere product beter aangepast zijn, maar steeds met 
dezelfde kwaliteitsgarantie van BMS Micro-Nutrients.

® ®

Oplossingen

Eigenschappen:
Microlan Zn is een organo-mineraal microgranulaat aangerijkt met gechelateerd zink (25 g/kg). Microlan Zn levert alle 
voedingselementen die de maïs nodig heeft voor zijn jeugdgroei. Het organisch materiaal in het product stimuleert 
ook de vorming van haarwortels, waardoor de plant beter voedingselementen uit de bodem kan opnemen. De 
perfecte granulatie laat toepassingen toe in de zaaivoor en verzekerd daardoor een goede start van de teelt.
De hoge concentratie aan P en Zn, 2 zeer belangrijke voedingselementen voor de maïs, maakt het product ideaal als 
“starter”. De goede beschikbaarheid van deze elementen dicht bij de wortels verzekert een ononderbroken 
jeugdgroei. De chelatering van het zink zorgt er ook voor dat dit element beschikbaar blijft op alle bodemtypes.
Gewaarborgde gehaltes:
Stikstof totaal (N): 5,5 % (Organische stikstof (N): 2,1 %; Ammoniumstikstof (N): 1,6 %); Fosforpentoxide (P O ) 2 5

totaal: 17,2 %; Fosforpentoxide (P O ) oplosbaar in water: 7,8 %; Fosforpentoxide (P O ) oplosbaar in neutraal 2 5 2 5

ammoniumcitraat: 11,9 %; Fosforpentoxide (P O ) enkel oplosbaar in minerale zuren: 5,3 %; Kaliumoxide (K O) 2 5 2

oplosbaar in water: 11,5 %; Zink (Zn) oplosbaar in water: 2,2 %; Zink (Zn) gechelateerd door EDTA: 2,2 %; 
Organische koolstof (C) van biologische oorsprong: 10,4 %; Chelaatvormer voor het Zn: EDTA

Eigenschappen:
Dit product is ideaal voor de maïsteelt, daar deze dikwijls gecombineerde zink- en fosforgebreken heeft. Vooral bij 
koud en vochtig weer tijdens de jeugdgroei, kan dit voorkomen. Landamine  Zn kan dan als “starter” gebruikt 
worden. Net als Chelal  Zn kan Landamine  Zn toegepast worden vanaf voor- en na- opkomst tot 6-8 bladeren.
Gewaarborgde gehaltes:
Fosforpentoxide (P O ) oplosbaar in water: 21 % (= 320 g P O /L); kaliumoxide (K O) oplosbaar in water: 24 % (= 2 5 2 5 2

360 g K O/L); zink (Zn) oplosbaar in water: 1,6 % gechelateerd met EDTA, DTPA en HEEDTA (= 25 g Zn/L)2

®

® ®



Toepassing
Chelal  Zn®

Dosissen

10 kg/ha Microlan Zn

Maïs heeft een behoefte aan zink van ongeveer 300 tot 600 gr/ha om zijn volledige groeicyclus 
®

tot een goed einde te brengen. Met de behandelingen van Microlan Zn, Chelal  Zn en 
®

Landamine  Zn dienen we ongeveer de helft van deze behoeften toe, wat in de meeste gevallen 
voldoende is om de gebreken te voorkomen en te behandelen.
Enkel op de percelen waar visuele symptomen voorkomen, raden wij aan de hogere 
aanbevelingen te gebruiken.

Moment van toepassing

Chelal  Zn en Landamine  Zn worden bij voorkeur toegepast bij het begin van de vegetatieve 
groei, om zo een goede start te verzekeren. In de eerste fases van de vegetatieve ontwikkeling is 
de behoefte aan zink het grootst. Latere behandelingen zijn daarom minder efficiënt. Wij raden 

®aan te behandelingen vanaf de zaai tot het 4-blad stadium. Zink onder de vorm van Chelal  Zn 
®en Landamine  Zn is zeer gemakkelijk opneembaar door de plant, waardoor een optimale 

jeugdgroei en snelle inworteling bekomen wordt.
Deze producten kunnen zowel op de bodem als via het blad toegepast worden. Elk type 
spuittoestel kan gebruikt worden, op voorwaarde dat er een homogene verdeling is. Ze zijn tevens 
mengbaar met de meeste fytosanitaire producten, zodat er geen bijkomende bespuitingen 
nodig zijn. Consulteer onze mengbaarheidslijst op de website: www.chelal.com
Microlan Zn is speciaal ontwikkeld om toegepast te worden tijdens de zaai, in de zaaivoor.

® ®

Landamine  Zn®
Microlan Zn

 

 
 

  

Zaaibed voorbereiding Kieming 2 - 4 bladeren 6 - 8 bladeren Oogst

Chelal  Zn 2 - 4 L/ha
®

Landamine  Zn 4 -8 L/ha

®

Microlan  Zn 
   10 kg/ha

®

 
4 - 8 L/ha Landamine Zn

®

 
2 - 4 L/ha Chelal Zn

®



Voordelen 
van de producten

Efficiëntie van de toepassingen

Zowel Microlan Zn, als Chelal  Zn en Landamine  Zn bevatten 
zink in de chelaatvorm, wat de hoge beschikbaarheid van 
het zink voor de plant verzekert, en de behandeling met deze 
producten efficiënt maakt.

® ®Chelal  Zn en Landamine  Zn bevatten 3 chelaatvormers, 
EDTA, HEEDTA en DTPA, om een maximale efficiëntie, 
ongeacht de pH van de bodem of het blad, te verzekeren. 
Het toegepaste zink gaat niet verloren door blokkeringen of 
uitloging.

® ®

Gebruiksgemak van de producten
 

Chelal  Zn en Landamine  Zn:
- vloeibare formulaties
- bruikbaar voor bodem- en bladtoepassing
- bruikbaar op ieder bodemtype
- inzetbaar vanaf de zaai tot het 6/8-bladstadium
- mengbaar met de meeste fytosanitaire producten (ook herbicides)

Microlan Zn:
- zeer homogeen microgranulaat
- bruikbaar in de zaaivoor
- bruikbaar op ieder bodemtype
- op moment van zaai toegepast: geen extra passages noodzakelijk

® ®

PROEVEN
Verschillende proeven en demonstraties uitgevoerd 
gedurende verschillende jaren zowel in Frankrijk, Italië, Spanje, 
België, etc, .... met Zn-chelaat van BMS Micro-Nutrients, 
hebben zeer goede resultaten gegeven.
In zones waar gebreken voorkomen werd een gemiddelde 
meeropbrengst van 1000 kg/ha vastgesteld. 
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Samenvatting

CONTACT 

! formulering 
die perfect beantwoorden aan de eisen van de 
landbouwers die hun maïsteelt willen optimaliseren.

!  Zn optimal
de voeding voor de maïsteelt, en verhogen het rendement, 
alsook de kwaliteit van de productie.

® ®
 Chelal Zn, Landamine  Zn of Microlan zijn onmisbaar in 
een bemestingsprogramma voor maïs.

® ® Chelal Zn, Landamine  Zn of Microlan passen perfect in 
een ecologisch verantwoorde zinkbemesting vanwege zijn 
lage vereiste toepassingsdosis.

 Chelal Zn, Landamine  Zn en Microlan Zn zijn 

® ®
Chelal Zn, Landamine  Zn en Microlan iseren 

 

® ®
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