
Serregroenten

Chelal® op serregroenten: 
Technische argumentatie
Goed opneembare voedingsstoffen dragen in grote mate bij 
tot een kwantitatief en kwalitatief geslaagde oogst. Hoofd-, 
neven- en sporenelementen maken de noodzakelijke 
voeding uit.
Karakteristiek voor sporenelementen is dat ze in kleine 
hoeveelheden nodig zijn. Eventuele tekorten aan 
sporenelementen resulteren steeds in opbrengst-en 
kwaliteitsderving.
Tekorten ontstaan vaak door een slechte opneembaarheid 
en minder door een absoluut tekort in de voedingsoplossing.
Om hieraan tegemoet te komen, heeft BMS Micro-Nutrients 
NV Chelal® Hydro NF ontwikkeld.

BMS Micro-Nutrients NV specialiseert zich in de productie en 
formulering van hoogwaardige chelaatmeststoffen. Zo ook voor 
substraatteelten van groenten, sierteelten en aardbeien.
Chelal® Hydro NF, voor de groententeelt ontwikkeld, is een goed 
wateroplosbaar poeder en bevat 6 sporenelementen onder 
chelaatvorm. Speciaal hieraan is dat ook boor en molybdeen 
gechelateerd zijn. Bovendien is ijzer gechelateerd met DTPA, wat 
een goede opneembaarheid waarborgt van ijzer, ook bij substraat - 
pH’s hoger dan 6.
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Samenstelling

Chelal®Hydro NF
Voordelen

B

Cu

Fe

Mn

Mo

Zn

g/kg

8,5

2,5

47

44

3,5

26

Formuleringswijze

polyolen

EDTA

DTPA

EDTA

EDTA

EDTA

Rol van sporenelementen

Ÿ Bevordert De Bloei, Vruchtbaarheid, Vruchtzetting, Suikerinhoud.Boor: 
Ÿ Koper: Bevordert De Stikstofassimilatie, Stikstoftransformatie.
Ÿ Ijzer: Bevordert De Chlorofylvorming, Ademhaling, Energietransport.
Ÿ Mangaan: Bevordert De Fotosynthese En De Suikerinhoud.
Ÿ Molybdeen: Bevordert De Reductie Van Nitraten.
Ÿ Zink: Bevordert De Groei En Aanmaak Van Fytohormonen.

Optimale 
opneembaarheid 

van alle 
sporenelementen.

Vooral in de 
moeilijke periode 

van de tomatenteelt 
(augustus tot en met 

April/mei) behaal je een 
hogere en meer 

bedrijfszekere productie.

Gebruiksvriendelijk: 
goed 

wateroplosbaar, 
geen verstoppingen 

van leidingen en 
sproeidoppen.

Minder 
ijzerverbruik

03

CHELAL
Toepassing

In voedingsoplossing
In aanvulling op Chelal® Hydro NF, kan je als teler gebruik maken van enkelvoudige 
Chelal® -formuleringen om sporenelementen, calcium en magnesium in de voedings-
oplossing bij te sturen.
Verschillende scenario’s zijn mogelijk:
Ÿ In het meest doorgedreven scenario pas je de te bereiken concentraties van 

sporenelementen toe onder vorm van enkelvoudige Chelal®-formuleringen per 
sporenelement.

Ÿ In een gecombineerd schema, pas je Chelal® Hydro NF toe en vul je, waar nodig, 
aan met enkelvoudige Chelal®-formuleringen per sporenelement.

Ÿ Daar waar de voeding van de teelt in evenwicht is, zal Chelal® Hydro NF aangevuld 
met Chelal® Fe reeds volstaan.

Flexibiliteit in het gebruik van Chelal® -producten is perfect mogelijk. Als leidraad vind 
je hieronder een rekentabel om zelf de toe te passen dosis Chelal®-product te 
bepalen.

Rekentabel
De bijsturing met enkelvoudige Chelal®-producten kan als volgt berekend worden: 
                    a= (b x c)/1000.
a = het te geven advies uitgedrukt in liters van het Chelal®-product, te geven aan 1000 L 

voedingsoplossing, 100 x geconcentreerd.
b = factor vervat in onderstaande kolom b:
c = te adviseren concentratie voedingselement in µmol/L

Vb: je wenst 10 µmol/L mangaan te adviseren: a= (61 x 10)/1000 = 0,61 L Chelal® Mn toe te 
passen aan 1000 L voedingsoplossing, 100 x geconcentreerd.

Opmerking: voor Calcium (Ca) en Magnesium (Mg) geldt als vuistregel dat als 10 tot 15% van 
de aanbevolen concentratie aan calcium en magnesium in de voedingsoplossing aangevuld 
wordt onder chelaatvorm, dit de beste beschikbaarheid van calcium en magnesium voor de 
plant geeft.
Op onze website vind je extra informatie onder de productspecificaties; aangevuld met de 
technische fiches van al onze producten.

Boor
Koper
Ijzer
Mangaan
Molybdeen
Zink
Calcium
Magnesium

®Chelal  B
®Chelal  Cu
® Chelal Fe
®Chelal  Mn
®Chelal  Mo
®Chelal  Zn
®Chelal  Omnical
®Chelal  Mg

b=10
b=64
b=86
b=61
b=128
b=73
b=56
b=89
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Programma

Vruchtgroenten in de serre

Bladtoepassing

1. Voor het voorkomen van neusrot en 
voor stevigere vruchten
20 cc Chelal®Omnical + 10 g 
Fructol®NF/ 100 m²
Hoeveelheid water: 10 L/100 m², 
aantal behandelingen: minimum 3; 
spuitinterval: 10 dagen.
Belangrijk: probeer zoveel mogelijk 
de vruchten te raken bij het 
bespuiten.

2. Voor een hogere kg-opbrengst per 
ha en een hoger aandeel klasse 1-
vruchten:
20 g Fructol® NF/100m²: 14 
tot 28 dagen na het 
inplanten (T1)
20 g Fructol®NF/100m²: 
7 tot 10 dagen na T1 
(T2)
30 g Fructol® NF/100 m²: 
7 tot 10 dagen na T2 (T3)
Opmerking: de maximum 
spuitconcentratie van Fructol® NF en 
Chelal® Omnical mag de 0,2 % niet 
overschrijden.

1. Voor een evenwichtige en efficiënte 
sporenelementenvoeding
1,5 kg Chelal® Hydro NF 
in de B-bak (1000 L, 
100 x geconcentreerd) 
eventueel aanvullen 
met 0,1 tot 0,2 L 
Chelal® B, om optimale 
Boor-concentraties te 
bekomen.

2. Bij ijzergebrek
In combinatie met 1,5 kg Chelal® Hydro 
NF in de B-bak:
2 à 5 L Chelal Fe in de A-bak (1000 L, 
100 x geconcentreerd).

Substraattoepassing
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