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Chelal® B op 
suikerbieten:
Om de vegetatieve cyclus vlot 
te kunnen doorlopen heeft de 
suikerbiet behoefte aan 
sporenelementen (koper, 
mangaan, zink, ijzer, molybdeen, 
boor) die evenmin als stikstof, 
fosfor , kalium, zwavel, calcium 
en magnesium mogen 
ontbreken.
Deze sporenelementen zijn 
onmisbaar in het leven van de 
plant omdat ze een 
sleutelpositie innemen bij de 
enzymatische reacties. Het zijn 
factoren van rendement en 
kwaliteit !!!
Eén van deze elementen, met 
name boor, speelt een uiterst 
belangrijke rol bij de 
ontwikkeling van de suikerbiet.
BMS Micro-Nutrients NV 
bestudeert sinds 1982 de 
invloed van boor op 
suikerbieten. In deze korte 
handleiding stellen wij onze 
bevindingen voor, die geleid 
hebben tot de ontwikkeling van 

Chelal® B
 

De producten met dit logo zijn toegelaten in de biologische teelt conform de EG 
vorderingen 834/2007 en 889/2008. Controleer eveneens de nationale wetgeving.
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Boor vervult meerdere essentiële functies:

Ÿ Speelt een belangrijke rol in de eiwitsynthese en de synthese van nucleïnezuren die 
noodzakelijk zijn voor een normale celdeling en differentiatie

Ÿ Verhoogt het suikergehalte in de reserveorganen
Ÿ Stimuleert het transport van auxine in de plant
Ÿ Speelt een positieve rol in de waterhuishouding van de plant (boor vermindert het 

waterverbruik door de plant).

ZONDER BOOR, GEEN SUIKER IN DE BIET

Functies van boor

Voorkomt 
HARTROT

Verhoogt het 
RENDEMENT

Staat borg voor 
een goede 

WATERBALANS 
in de plant

Verzekert 
het GOED 

FUNCTIONEREN 
van de plant
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Gevolgen
• De groeipunten (mersitemen) worden zwart 

en sterven af, terwijl jonge hartbladeren na 
vergelen hetzelfde lot ondergaan.

• Verlies aan bladoppervlak.
• Vertraging van de groei.
• De bladstelen en de buitenste bladeren 

barsten.
• Deze barsten zijn toegangspoorten voor 

allerhande infecties.
• Wortel en wortelhals gaan rotten.  Vanuit 

secundaire groeipunten rond de hals worden 
nieuwe bladeren gevormd.

• Rendementsdaling.

Visuele symptomen
• JA: indien we te maken hebben met een 

sterk boorgebrek.

• Nee: bij een minder sterk boortekort. Dit is 
trouwens het meest voorkomende geval.

In elk geval moet het verschijnen van 
deze visuele symptomen vermeden 

worden.

De verloren kilo’s kunnen niet 
meer gerecupereerd worden

Een toepassing op dat moment laat enkel toe 
een verdere verslechtering van de situatie te 

voorkomen.

Risicosituaties

 Volgende omstandigheden verhogen het risico op een boorgebrek:
Ÿ Gronden arm aan boor.
Ÿ Lichte, zure gronden.
Ÿ Kalkrijke gronden.
Ÿ Overbekalkte gronden.
Ÿ Gronden met een overmaat aan organisch materiaal.
Ÿ Gronden met een overmaat aan stikstof of kalium.
Ÿ Opeenvolging van zeer natte en zeer droge periodes.

BOORGEBREK  



VOORDELEN
van Chelal® B
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Gechelateerde vorm
100 % beschikbaar voor de plant.
Boorchelaat is lange tijd als niet bestaande 
beschouwd.  Momenteel is voldoende literatuur ter 
beschikking die bijdrage levert over het bestaan van 
boorchelaat. (Cfr. Boron Test - Merck).

Veiligheid van Chelal® B
Chelal® B is een gechelateerde meststof:
Ÿ Het boor is volledig beschikbaar en opneembaar 

voor de plant
Ÿ Het boor wordt niet vastgelegd in de bodem, 

waardoor het volledig beschikbaar blijft voor de plant.
Chelal® B is niet agressief voor suikerbieten, noch voor de volgteelten.

Gebruiksgemak van Chelal® B
Chelal® B :
Ÿ Vloeibaar product
Ÿ Geschikt voor bodem- en bladtoepassing
Ÿ Geschikt voor alle bodemtypes
Ÿ Te gebruiken van bij de zaai tot aan het sluiten van de rijen
Ÿ Mengbaar met tal van fytosanitaire producten

Proeven
 

Chelal® B is uitgetest in al de belangrijke bietenstreken 
van Frankrijk, Italië, Spanje, België en Nederland.  
Meerdere proeven en praktijkdemonstraties hebben 
toegelaten Chelal® B te evalueren.
Ook gespecialiseerde, officiële instituten, hebben de 
doeltreffendheid van Chelal® B kunnen ondervinden.  
Aan een dosis van 3 L/ha heeft Chelal® B gemiddeld 
een rendementsverhoging van 6 tot 13  % (suiker per 
ha) tot gevolg!!

Merck®

Merck Boron Test
1.14839.0001

B
1. Method: In acidic solution, borate ions react with a diol to form chelates that 
are selectively extracted. In the extract the chelates react with curcumin to form 

a red complex, the concentration of which is determined photometrically.
The method is analogous to EPA 212.3 and US Standard Methods  4500-B B.



TOEPASSING
van Chelal® B

Chelal® B 1 - 3 L/ha

Opkomst 6 bladeren

Bodemtoepassing:
Vóór of na de zaai. Een dosis van 1 à 3 L/ha verzekert een goede start van de teelt en verzekert 
een ononderbroken boorvoorziening voor de plant.

Bladtoepassing: 
Vanaf voldoende bladoppervlak tot vóór het sluiten van de rijen.

4 bladeren

 

8 bladeren Sluiting 
van de rijen

Moment van toepassing
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Ÿ  is een product dat perfect beantwoordt aan de eisen van de landbouwers die Chelal® B
willen streven naar de optimalisatie van hun bietenteelt.

Ÿ Met het respecteren van enkele eenvoudige regeltjes laat een correcte Chelal® B 
boorvoeding van de suikerbiet toe; dit laat zich vertalen in een rendementsverhoging en 
in een verbetering van de kwaliteit.

Ÿ  hoort thuis in elk beredeneerd bemestingsprogramma op suikerbieten.Chelal® B
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SAMENVATTING



Toepassing

1 - 3 L/ha.
Deze dosis komt overeen met 210 à 315 g/ha, wat de export van suikerbieten 
dekt (240 - 300 g B per ha).
In de meeste situaties is een dosis van 1 tot 3 L/ha Chelal® B voldoende. Enkel in 
situaties die gekend zijn voor sterk boorgebrek is een dosis van 4 L/ha vereist. 

Dosis

Toepassingsmethode
Chelal® B wordt aan de bodem of via het blad verspoten.
Alle types spuittoestellen kunnen gebruikt worden, op voorwaarde dat een 
regelmatige en homogene verdeling van  Chelal® B verkregen wordt.
Chelal® B is mengbaar met de meeste fytosanitaire producten, wat toelaat een 
supplementaire bespuiting te vermijden.  Voor een optimale verdeling werkt u best met 300 
tot 600 L water per hectare.

APPROVED

Producent en verdeler voor de BNL: BMS Micro-Nutrients NV - Rijksweg 32, 2880 Bornem, België - RPR Antwerpen Afd Mechelen
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