
  
 

 

 
LILY - BOLLENTEELT 
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Leliebollentelers willen het maximum uit hun teelt halen en terecht; dit is echter niet 
vanzelfsprekend. Deze grondgebonden teelt kampt immers inherent met een aantal problemen, 

waaronder grondschaarste, bodemmoeheid, rooiproblematiek, ziektedruk. 
Met Chelal® – Fructol® NF biedt BMS Micro – Nutrients de leliebollentelers probate middelen ter 

verbetering van het teeltrendement. 
Doelstelling: 
Zwaardere en grotere bollen telen die kwalitatief betere bloemstelen geven in de broeierij.  
Chelal® en Fructol® NF staan voor een gamma van hoogwaardige sporenelementen die door hun chelaatformulering zeer goed 
plantopneembaar zijn. 
Systemisch koper wordt onder de vorm van Chelal® Cu (7,63 % Cu) toegepast en zorgt voor een gestage bolgewichtstoename. 
Fructol® NF (5-8-15 + Mg + sporenelementen) maakt een evenwichtige sporenelementenvoorziening via het blad mogelijk. 
Met Chelal® Mg (5,3 % MgO) en Chelal® Fe (5,2 % Fe – DTPA) dient men respectievelijk het levensnoodzakelijke magnesium en ijzer 
toe. 
Met Chelal® Mn kan men perfect de mangaanbehoefte van het gewas dekken, zelfs zonder bijkomende mangaan – houdende 
gewasbeschermingsproducten. 
Vóór alles staat de uitzonderlijke zuiverheid van de Chelal® – Fructol® NF – producten buiten kijf (geen Na, geen Cl, waar mogelijk 
geen sulfaat). 
 

Standaard spuitprogramma (kan dus aangepast worden aan specifieke omstandigheden) 
 

De eerste bespuitingen worden uitgevoerd vanaf begin juni ; het spuitschema wordt normaal beëindigd rond eind september   
Voor menging met gewasbeschermingsmiddelen, gelieve onze technische dienst te raadplegen: 0032/3.899.10.10. 
Er wordt ten sterkste afgeraden, mengingen van Chelal® Cu met uitvloeiers en/of gewasbeschermingsmiddelen te maken. 
 

 

SOORT Aziaten + LA - Hybriden 

PRODUCT Chelal® Mn Chelal® Mg Chelal® Fe 
Chelal® Cu + 
Fructol® NF 

Chelal® Cu Chelal® Omnical 

DOSIS 1,5 L/ha 2 L/ha 2 L/ha 1 L/ha+1 kg/ha 2 L/ha 3 L/ha 

FREQUENTIE 
2 – wekelijks 
vanaf 1/06 

wekelijks vanaf 
1/06 

In  geval van 
ijzer-gebrek; evt. 

herhalen 

Vanaf 1/06, 4 x, 
wekelijks 

Vanaf 1/08, 3 x, 2 
-wekelijks 

3 x vóór het 
koppen, 2 x erna 

SOORT Oriëntals + Longiflorums 

PRODUCT Chelal® Mn Chelal® Mg Chelal® Fe 
Chelal® Cu + 
Fructol® NF 

Chelal® Cu Chelal® Omnical 

DOSIS 1,5 L/ha 3 L/ha 2 L/ha 1 L/ha+1 kg/ha 2 L/ha 3 L/ha 

FREQUENTIE 
2 – wekelijks 
vanaf 1/06 

wekelijks vanaf 
1/06 

In geval van ijzer-
gebrek; evt. 

herhalen 

Vanaf 1/06,  
4 x, wekelijks 

Vanaf 1/08, 3 x,  
2 -wekelijks 

3 x vóór het 
koppen, 2 x erna 


