
Chelal® Zn

In suikerbietenteelt is het toepassen van zink niet gekend.  Toch zijn zinktoepassingen erg zinvol, 
vooral in combinatie met herbiciden van de familie van sulfonylurea.
Er werd vastgesteld dat sommige herbicides van deze familie een belangrijke impact hebben op 
de wortels van sommige teelten. De ontwikkeling van de wortels (vooral de fijnste, kleiner dan 0.2 
mm) wordt aangetast, wat de  van andere voedingselementen  Vooral de opname  vermindert.
absorptie van weinig mobiele elementen uit de bodem, zoals  wordt  fosfor (P) en zink (Zn),
belemmerd.  De impact is groter op jonge plantjes dan op meer ontwikkelde planten. Zink is 
namelijk belangrijk voor jonge planten: zink beïnvloedt en bevordert de endogene productie van 
groeihormonen die vooral noodzakelijk zijn gedurende in de eerste fasen van de ontwikkeling 
van de teelt. 
Indien de toepassing van dit type herbicide daarenboven eveneens samenvalt met momenten 
van beperkte zinkbeschikbaarheid in de bodem, zijn gebreken moeilijk te vermijden. In bodems 
met hoge fosfor gehaltes, met een hoge pH, na een bekalking of bij lage temperaturen op 
moment van zaai zijn de risico’s groot.

De oplossing: Chelal® Zn
Een zinkgebrek dat voortkomt uit een behandeling met herbiciden kan beperkt worden door 
Chelal® Zn toe te voegen. bevat gechelateerd zink: de chelatie zorgt voor een Chelal® Zn 
stabiele en langdurige beschikbaarheid van het zink. Chelal® Zn verbetert de beschikbaarheid 
voor de teelt van het zink op twee manieren. Zink via het blad toegepast wordt snel 
geabsorbeerd en pakt op die manier een mogelijk zinkgebrek snel aan. Het zink in Chelal® Zn is 
gechelateerd met drie chelaatvormers. Hierdoor is er een totale oplosbaarheid en is de mobiliteit 
van het zink in de bodem hoog, wat dan weer de absorptie via de wortels verbetert.

Chelal Zn voorkomt een groeionderbreking en 
de negatieve gevolgen van een behandeling 

met herbiciden.

Chelal® Zn Voor suikerbieten:
Verbeter de doeltreffendheid van 
uw onkruidbestrijding!



Aanbevelingen

In samenwerking met enkele klanten, hebben we proeven uitgevoerd in Frankrijk, Italië en 
Spanje. Daaruit blijkt niet alleen een betere selectiviteit, maar ook een grotere doeltreffendheid 
van de herbiciden uit de sulfonylurea familie.
Proeven uitgezet in Frankrijk gedurende twee opeenvolgende jaren toonden aan dat de 
onkruidbestrijdingsprogramma’s waarin we de sulfonyrulea-herbiciden toepasten in combinatie 
met Chelal® Zn, een beter effect hadden. We behaalden een doeltreffendheid van 9,5 op 10 
wanneer Chelal® Zn in de behandeling was verwerkt. Zonder Chelal® Zn is dit niet mogelijk. 

Chelal® Zn verhoogt de doeltreffendheid van de 
herbiciden met 0.5 tot 1 punt.

Proeven met Chelal® Zn

Aanbevelingen

2-3 x Chelal® Zn 0,5-1 L/ha (te mengen met herbiciden van sulfonylurea familie)

Opkomst 4 blaadjes 6 blaadjes 8 blaadjes

Ÿ Vermindert de stress van de onkruidbestrijding met 
sulfonylurea-herbicides bij suikerbieten. 

Ÿ Voorkomt een groeionderbreking.
Ÿ Men kan eventueel de toegepaste hoeveelheid actieve stof 

van het herbicide verlagen zonder op de werking in te 
boeten, of men verhoogt.

De voordelen van Chelal® Zn:
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