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CHELAL ® B 
EG-MESTSTOF: Boormeststof in oplossing (boorzuur en  boorethanolamine)  

 
Aangegeven gehalte: 

Micronutriënt uitgedrukt in massapercenten:  
Boor (B) oplosbaar in water: 8,0 % (= 105 g B/L) 

 
Chloridearm product. 

Alleen te gebruiken in geval van duidelijke behoefte. De benodigde doses niet overschrijden. 

 
Aanbevelingen  De maximale concentratie van 1 % (= 1 L CHELAL® B per 100 L water) mag niet 

overschreden worden. 
Maximale concentratie in serre: 0,5 % (= 500 cc per 100 L water). 
Bij voorkeur ‘s morgens of ‘s avonds toepassen. 

 
Toepassingen  Zie onze teeltfiches. 

 
Rol van boor  Boor heeft een meervoudige rol in het plantenmetabolisme en is actief bij: 

- het immuniseren van de plant tegen zelf-intoxicatie door plant-eigen polyfenolen  
- het stimuleren van de groei van het cambiumweefsel en de groeipunten van  
  stengel en wortel. 
- het optimaliseren van de meristeem-activiteit en van het metabolisme in het  
  algemeen. 
- het bevorderen van de pollenproductie. 
- het verzekeren van een optimale bevruchting. 
- de translocatie van auxinen (fytohormonen). 
- de sturing van het  waterverbruik van de plant. 
 
Boor speelt eveneens een rol bij het in stand houden van de stevigheid en de 
gaafheid van de celwanden (anti-legeringsagent). Het regelt de distributie van de 
suikers over alle plantdelen en bevordert een behoorlijke en geordende 
vermenigvuldiging van de cellen. 
 
De monocotylen (graangewassen, maïs, uien, prei) zijn minder gevoelig voor 
boorgebrek dan de dicotylen (bieten, fruitbomen, groenten, witloof, zonnebloem). 

 
Relatieve 
gevoeligheid voor 
boorgebrek  

Zeer gevoelig  
 
appel 
arachide 
bieten 
bloemkool 
brocoli 
druiven 
koolzaad 
olijf 
witloof 
wortel 
zonnebloem 

Matig gevoelig  
 
aardappel 
augurk 
citrus 
groene kool 
hop 
luzerne 
maïs 
peer 
spruitkool 
tomaat 
vlas 

Weinig gevoelig  
 
aardbei 
ananas 
bonen 
erwt 
gerst 
haver 
rogge 
soja 
tarwe 

    

Symptomen van 
boorgebrek  

Een boorgebrek uit zich in een verkleuring van de jonge bladeren, ”roset”-vorming en 
het verwelken van de jonge scheuten en takuiteinden. Bovendien verschijnen er 
wonden, kurkachtige vlekken en scheurtjes op de hoofdnerven. 
Necrose van het groeipunt, een slechte vruchtzetting, de vorming van kleine en holle 
aren bij granen en het wegblijven van zaden behoren eveneens tot de 
mogelijkheden. 
Tenslotte zorgt een boorgebrek voor een verminderde wortelontwikkeling, wat 
gepaard gaat met een sterke ontwikkeling van kleine, dikke maar holle wortelvezels 
(wortelharen), die bruin en slijmerig zijn. 
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Eigenschappen  Het boor in CHELAL® B is niet alleen gecomplexeerd met alkanolamines, maar ook 

gechelateerd door polyolen. Door deze chelatering en complexering is CHELAL® B 
een systemisch product met een hoge stabiliteit in de bodemoplossing. De 
negatieve lading van het chelaat belet de adsorptie van CHELAL® B aan het klei-
humus-complex, waardoor de beschikbaarheid volledig en de uitspoeling uiterst 
gering zijn. CHELAL® B heeft een uitgesproken goede werking op de jeugdgroei en 
wordt probleemloos door wortel en blad opgenomen. 

 
Voorzorgs- 
Maatregelen  

- eten, drinken noch roken tijdens het gebruik; handen wassen na gebruik. 
- in geval van contact met de ogen, deze overvloedig spoelen met zuiver water. 
- bewaartemperatuur: tussen 5°C en 30°C. Gesloten e n in de oorspronkelijke  
  verpakking bewaren, op een droge plaats en buiten het bereik van kinderen en  
  dieren. 
- in geval van inslikken een arts raadplegen. 

 
Mengbaarheid  CHELAL® B is mengbaar met de meeste fytosanitaire producten, met uitzondering 

van deze, op basis van oliën. In elk geval eerst een mengproef uitvoeren. Aarzel niet 
om, bij twijfel, onze technische dienst te raadplegen. 

 
Bereiding van de 
plossing  

In de bus kan zich een lichte neerslag vormen, die echter volledig wateroplosbaar is. 
Schudden voor gebruik. Al roerend CHELAL® B en water in het spuittoestel brengen. 

 
Waarborg  De verantwoordelijkheid van de producent is uitdrukkelijk beperkt tot de levering van 

de producten gecontroleerd bij de verkoop en die conform zijn aan de op de 
verpakking vermelde samenstelling in de oorspronkelijke verpakking. De producent 
kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een verkeerd gebruik van de 
producten, noch voor de nadelige gevolgen te wijten aan meteorologische 
omstandigheden, bodemtype, variëtale gevoeligheden, enz... 

 
Contactadres  BMS Micro-Nutrients N.V. 

Rijksweg 32, 2880, Bornem - België 
Tel.: + (32)(0)3/899.10.10 
Fax: + (32)(0)3/899.40.45 
E-mail: info@chelal.com 

  
Toegelaten in de biologische teelt conform EG-veror deningen 834/2007 en 

889/2008 
 


