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Koper op 
graangewassen: 
Technische 
argumentatie
Om hun teeltcyclus volledig te doorlopen, 
hebben planten alle essentiële 
voedingselementen nodig. Zonder deze 
laatste, kunnen cellen en weefsels zich niet 
normaal ontwikkelen. Boor, koper, ijzer, 
mangaan, molybdeen en zink zijn essentiële 
voedingselementen, die in heel lage 
concentraties toegediend worden en die een 
grote activiteit teweeg brengen in de plant. 
Vandaar de naam sporenelementen. Deze 
zijn onmisbaar voor de vorming van 
enzymen en hun functioneren. In het 
algemeen  zijn  ze in  minder dan 0,015 pct 
op verse stof aanwezig in de plant.
Sporenelementen zijn onmisbaar voor de 
plant, aangezien ze de sleutelelementen zijn 
bij enzymatische reacties. Ze garanderen het 
rendement en de kwaliteit.
Een licht of tijdelijk gebrek, zelfs indien het 
slechts gaat om één element, verstoort de 
aanmaak van enzymen. Dit uit zich zowiezo 
in een rendements - en/of kwaliteitsdaling.
Eén van deze elementen, koper, speelt een 
uiterst belangrijke rol bij de groei van 
graangewassen.
Sinds 1982 bestudeert BMS Micro-Nutrients 
de invloed van koper op graangewassen. In 
deze technische argumentatie, stellen wij u 
onze ervaringen voor die aan de basis liggen 
van de ontwikkeling van 

Landamine® Cu en Chelal® Cu
 



KOPER IS ONMISBAAR VOOR GRAANGEWASSEN
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Opdat graangewassen hun volledige gewascyclus in optimale condities zouden kunnen 
afwerken hebben ze gelijktijdig behoeftes aan zowel de sporenelementen (koper, mangaan, 
zink, ijzer, molybdeen en boor) als aan de hoofdelementen stikstof, fosfor, kalium, calcium, 
magnesium en zwavel.
Daar de sporenelementen deel uitmaken van, of tussenkomen in, heel veel enzymatische 
reacties, zijn ze essentieel voor een hele reeks levensnoodzakelijke processen in de plant. 
In graangewassen vervult het element  heel specifiek een aantal essentiële functies:Koper
Ÿ Stimuleert de zaadkieming en de groei van het jonge kiemplantje.
Ÿ Verhoogt de kouderesistentie van gewassen.
Ÿ Vergemakkelijkt de absorptie en het transport van stikstof in de plant.
Ÿ Verhoogt het eiwitgehalte van het graan, door een verbeterde stikstofassimilatie.
Ÿ Versterkt de celwanden.
Ÿ Verhoogt de vruchtbaarheid van de aren.
Ÿ Voorkomt lege aren.
Ÿ Verhoogt het ‘duizend korrelgewicht’ van de granen.

Verhoogt het 
RENDEMENT

Verbetert de 
KWALITEIT

Verzekert 
een goede 

FYSIOLOGIE 
van de plant

KOPER

De rol van koper
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Gevolgen
• Uitdrogen van de bladuiteinden, die 

breekbaar worden en zich oprollen. (Witte 
vlaggetjesziekte)

• Verlies aan bladoppervlak
• Groeiremming

• De aren komen moeilijk uit de bladschede
• Uitdrogen van het bovenste aargedeelte 
• Voorkomen van lege en steriele aren

• Rendementsdaling

Zichtbare symptomen
• JA: indien er een zwaar gebrek optreedt
• NEEN: indien een matig gebrek heerst, wat 

meestal  het geval is

Vanaf het moment dat de gebreken 
zichtbaar zijn, is het kwaad 

onherroepelijk geschied.

DE VERLOREN PRODUCTIE KAN 
NIET WORDEN HERWONNEN.

Risicosituaties
 

In volgende gevallen, is het risico op een kopergebrek reëel:
Ÿ Bodems arm aan koper
Ÿ Zure, lichte bodems
Ÿ Kalkbodems; bodems met een hoog gehalte opgeloste kalk
Ÿ Overbekalkte bodems
Ÿ Bodems met een hoog organische stof-gehalte
Ÿ Bodems overbemest met stikstof en/of kalium.

EEN GEBREK
aan koper 

 



VOORDELEN
Chelal® Cu en Landamine® Cu
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Doeltreffendheid van onze koper Chelaten
Dankzij de 3 chelaatvormers in Chelal® Cu en Landamine® Cu (EDTA, 
DTPA en HEEDTA), is het koper maximaal plantbeschikbaar, 
ongeacht het pH-niveau in de bodem of het blad.
Chelal® Cu bevat 7,63% (op gewichtsbasis) koper (= 100 g Cu/L) in 
chelaatvorm (chelaatvormers: EDTA, DTPA en HEEDTA).
Landamine® Cu bevat in water oplosbaar fosforpentoxide (P O ): 21 2 5
% (= 321 g P O /L); In water oplosbaar kaliumoxide (K O): 24 % (= 367 2 5 2
g K O/L); Koper (Cu) oplosbaar in water: 1,3 % chelaatvormers DTPA, 2
EDTA en HEEDTA (= 20 g Cu/L).

Garanties bij het gebruik
Chelal® Cu en Landamine® Cu zijn gechelateerde  bladmeststoffen:
Ÿ Het koper is in elke situatie oplosbaar en wordt vlot opgenomen door de plant
Ÿ Het koper wordt doorheen de plant vervoerd
Ÿ Koper in deze vorm wordt niet vastgelegd en is niet aan uitspoeling onderhevig.
Chelal® Cu en Landamine® Cu hebben geen depressieve werking op de groei van de 
graangewassen noch op de volgteelten.

Soepelheid van toepassing
Chelal® Cu en Landamine® Cu:
Ÿ Zijn vloeistoffen.
Ÿ Zijn toepasbaar op de bodem of via het blad.
Ÿ Kunne op elk bodemtype gebruikt worden.
Ÿ Zijn inzetbaar vanaf de zaai tot het einde der uitstoeling.
Ÿ Zijn mengbaar met de meeste fytosanitaire producten.

HEEDTA

Qtx/ha

T0
T1

+4,45

PROEVEN

 Chelal® Cu en Landamine® Cu zijn uitgetest in alle 
graangebieden van Frankrijk, Italië en België. Talrijke 
proeven en demonstratievelden lieten ons toe Chelal® Cu 
en Landamine® Cu te evalueren. Onderzoeks- en 
proefcentra (ITCF, ENSAT, SVAD, Bodemkundige Dienst van 
België,...) hebben de doeltreffendheid van Chelal® Cu en 
Landamine® Cu kunnen ervaren. Aan de aanbevolen 
dosissen werden gemiddeld opbrengstverhogingen 
waargenomen van 445 kg/ha. 



DE TOEPASSING
Landamine Cu - Chelal® Cu

Aanbevolen herfstbehandeling Aanbevolen lentebehandeling

Tijdstip van toepassing

Chelal® Cu en Landamine® Cu worden vòòr het einde van de uitstoeling toegepast omdat de 
koperbehoefte tijdens de uitstoelingsfase het hoogst is. Na de uitstoeling zijn kopertoepassingen 
irrelevant en kunnen ze zelfs depressieve  gevolgen hebben op de groei van graangewassen.
Behandelingen vroeg in de herfst (vanaf de zaai) tot het 3de bladstadium zijn het best. Koper 
toegediend in de vorm van Chelal® Cu en Landamine® Cu wordt gemakkelijk opgenomen en 
vervoerd in de plant en verzekert een optimale jeugdgroei en een snelle beworteling. De koude 
resistentie en het rendement worden verhoogd.
Met Landamine® Cu wordt er eveneens fosfor en kalium toegediend. Toegepast samen met 
stikstofmeststoffen, voedt men de graangewassen met al de belangrijke elementen die een sterke 
invloed hebben op de totale productie. Fosfor zal ook bijdragen tot een goede beworteling van 
het gewas en heeft een STARTER effect.
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®        Getuige                   met Chelal  Cu
®Chelal  Cu

    2 L/haGetuige

Chelal® Cu en Landamine® Cu zijn gespecialiseerde formuleringen die de landbouwer toelaat 
zijn graanteelt te optimaliseren.
Mits beredeneerde toepassing, begunstigen Chelal® Cu en Landamine® Cu een correcte 
voeding van de graangewassen. Dit vertaalt zich in een rendements-verhoging en een 
kwaliteitsstijging.
Chelal® Cu en Landamine® Cu zijn onontbeerlijke schakels in het behalen van toprendementen 
in graan-gewassen van topkwaliteit.
Chelal® Cu en Landamine® Cu  zijn bruikbaar, zowel in de teelt van voedertarwe, als in rassen 
geschikt voor de productie van baktarwe.

Chelal® Cu en Landamine® Cu zijn conform de normen die gelden in een 
ecologisch verantwoorde landbouw-praktijk. Dankzij zijn hoge efficiëntie, 
zijn slechts lage doseringen koper-metaal per ha vereist voor een goede 

werking.
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SAMENGEVAT



Toepassing

16.10.2018

1 - 2 L/ha Chelal® Cu.
2 - 6 L/ha Landamine® Cu.

Toepassingsdosis

Toepassingswijze
Zowel Landamine® Cu als Chelal® Cu kunnen 
worden toegepast aan de bodem of via het blad. 
Divers materieel kan gebruikt worden, zolang dit een 
homogene verdeling van het product waarborgt.
Zowel Landamine® Cu als Chelal® Cu zijn mengbaar met de meeste fytosanitaire producten, 
alsook stikstof toepassingen, wat extra spuitbeurten kan vermijden.

APPROVED

Producent en verdeler voor de BNL: BMS Micro-Nutrients NV - Rijksweg 32, 2880 Bornem, België - RPR Antwerpen Afd Mechelen
ON: 0440.980.608 - Tel: +32.3.899.10.10 - www.chelal.com - info@chelal.com
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