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Bladvoeding
Gechelateerde sporenelementen

BMS Micro-Nutrients specialiseert zich 
sedert 1979 in de plantenvoeding en 
heeft een innovatieve productlijn 
ontwikkeld op basis van gechelateerde 
sporenelementen, nevenelementen en 
hoofdelementen voor hoofdzakelijk 
bladtoepassing.
De technische bijstand wordt 
gegarandeerd door een team van 
technici met praktische ervaring op het 
terrein en dit niet enkel in Europa, maar 
ook in Brazilië, Egypte,  Nieuw-Zeeland, 
Israël,... Onderzoek en samenwerking 
met verscheidene proefcentra en 
officiële onderzoeksinstellingen opent 
hierbij interessante perspectieven voor 
de sector van de plantenvoeding. Reeds 
meer dan 35 jaar heeft BMS Micro-
Nutrients een competitief 
voedingsgamma uitgebouwd voor 
teelten waarbij het blad het medium bij 
uitstek is om te voeden en voor teelten 
waar het blad het enige medium is langs 
waar voedingstoffen kunnen 
toegediend en opgenomen worden.
Zo ontwikkelde BMS Micro-Nutrients 
voedingsprogramma’s voor wijnbouw 
en fruitteelt waarbij enkel bemest wordt 
via het blad.
In andere teelten laat de bladvoeding 
toe de bodembemesting drastisch te 
reduceren. De bladvoedingslijn van 
BMS Micro-Nutrients verhoogt de 
kwaliteit van de oogst zonder verhoging 
van kosten en werkuren, waarbij 
tegelijkertijd de milieudruk verminderd 
wordt. 

Producent en verdeler voor de BNL: 
BMS Micro-Nutrients NV
Rijksweg 32 - 2880 Bornem - België
RPR Antwerpen Afd Mechelen
ON: 0440 980 608BE    
Tel: +32 3 899 10 10 - www.chelal.com

Patrick Vandeput: 0471 901 220
patrick.vandeput@chelal.com

06/04/2023

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.

De producten met dit logo zijn EU bemestingsproducten



Chelal B
Eigenschappen:
Chelal B is een makkelijk opneembare boormeststof. Deze formulering 
verzekert een optimale bladopname en snelle translocatie naar alle delen van 
de plant.
Gewaarborgde gehaltes:
8,0 % boor (B), als boorzuur, polyolen, 2-aminoethanol, in water oplosbaar

       Verpakking
Standaard: 
- 1 L (doos: 12 x 1 L)
- 5 L (doos: 4 x 5 L)

Op bestelling:
- 60 L
- 120 L
- 800 L

Chelal BMo
Eigenschappen:
In Chelal BMo zijn boor en molybdeen gecombineerd aanwezig wat 
resulteert in een ideaal product voor toepassing in alle Brassicaceae 
(kruisbloemigen) en Cucurbitaceae (komkommerachtigen). Chelal BMo heeft 
een goede opneembaarheid en wordt snel getransloceerd naar alle delen 
van de plant.

Gewaarborgde gehaltes:
5,0 % boor (B), in water oplosbaar
1,0 % molybdeen (Mo), als natriumzout, in water oplosbaar

       Verpakking
Standaard: 
- 5 L (doos: 4 x 5 L)

Op bestelling:
- 60 L
- 120 L
- 800 L

Chelal Mo
Eigenschappen:
Chelal Mo bevat snel en goed opneembaar molybdeen, waardoor een lage 
doses van 0,2-0,5 L/ha van het product volstaan. Molybdeen is essentieel 
voor de stikstofassimilatie en verhoogt het benuttingsrendement van de 
andere toegediende meststoffen.
Gewaarborgde gehaltes:
6,3 % molybdeen (Mo), als natriumzout, in water oplosbaar

       Verpakking
Standaard: 
- 1 L (doos: 12 x 1 L)

Op bestelling:
- 60 L
- 120 L
- 800 L

Chelaten:  DE VOORDELEN
Ÿ Houden de sporenelementen maximaal in oplossing en daardoor 

maximaal beschikbaar voor de planten
Ÿ Bewerkstelligen een goede absorptie en snelle translocatie naar alle 

plantendelen.
De chelaten van BMS Micro-Nutrients zijn de meest geavanceerde 
formuleringen op de markt. De belangrijkste eigenschappen zijn: 
Ÿ de sporenelementen zijn 100 % gechelateerd
Ÿ hoge zuiverheid: er zijn geen zouten of zware metalen aanwezig
Ÿ er worden enkel chelaatvormers met hoge stabiliteit gebruikt (synthetische chelaatvormers)
Ÿ in functie van het product worden twee of meer chelaatvormers gebruikt om de efficiëntie van de bespuiting te 

verhogen.
Ÿ de producten kunnen zowel via de bodem als via het blad toegepast worden (eventueel in combinatie met 

fytobehandelingen).
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GECHELATEERDE Producten



Chelal RD NF
Eigenschappen:
Mengsel van sporenelementen in hoge concentratie. De absolute gehaltes 
alsook de verhouding tussen vooral de elementen Zn, Mn en Fe maken van 
dit product een must voor de fruitteelt en boomkwekerij.
Gewaarborgde gehaltes:
0,75 % boor (B), in water oplosbaar; 0,5 % koper (Cu), gecheleerd door EDTA, 
in water oplosbaar; 3,1 % ijzer (Fe), gecheleerd door DTPA, in water oplosbaar; 
3,9 % mangaan (Mn), gecheleerd door EDTA, in water oplosbaar; 4,85 % zink 
(Zn), gecheleerd door EDTA, in water oplosbaar.

          Verpakking
Standaard: 
- 1 kg (doos: 12 x 1 kg)

Chelal Zn
Eigenschappen:
Bevat zink, gechelateerd met drie chelaatvormers (DTPA, EDTA, HEEDTA). Dit 
verzekert een goede plantbeschikbaarheid op alle bodemtypes en bij 
bladbespuiting, alsook een snelle translocatie doorheen de plant.
Gewaarborgde gehaltes:
7,0 % zink (Zn), als chelaat (DTPA, EDTA, HEEDTA), in water oplosbaar, 
waarvan gecheleerd door DTPA, 1,3 %,gecheleerd door EDTA, 3,9 %, 
gecheleerd door HEEDTA, 1,8 %

       Verpakking
Standaard: 
- 1 L (doos: 12 x 1 L)
- 5 L (doos: 4 x 5 L)

Op bestelling:
- 60 L
- 120 L
- 800 L

Chelal FeMn
Eigenschappen:
Vloeibaar mengsel van gechelateerd ijzer en gechelateerd mangaan. De 
ideale verhouding voorkomt antagonisme tussen deze elementen en 
controleert efficiënt het veel voorkomend gecombineerd gebrek van ijzer en 
mangaan.
Gewaarborgde gehaltes:
4,6 % ijzer (Fe), gecheleerd door DTPA, in water oplosbaar 
1,5 % mangaan (Mn), gecheleerd door EDTA, in water oplosbaar

       Verpakking
Standaard: 
- 5 L (doos: 4 x 5 L)

Op bestelling:
- 60 L
- 120 L
- 800 L

Chelal 3
Eigenschappen:
Vloeibare meststof die gechelateerd Ijzer, Mangaan en zink bevat. Het 
product bevat een ideaal evenwicht van deze 3 elementen voor teelten op 
kalkrijke bodems, waar gecombineerde gebreken van deze elementen 
veelvuldig voorkomen. Chelal 3 kan zowel preventief als curatief gebruikt 
worden.
Gewaarborgde gehaltes: 4,5 % ijzer (Fe), als chelaat (DTPA, EDTA), in water 
oplosbaar, waarvan gecheleerd door DTPA, 2,25 %, gecheleerd door EDTA, 
2,25 %; 1,2 % mangaan (Mn), gecheleerd door EDTA, in water oplosbaar; 0,5 % 
zink (Zn), gecheleerd door EDTA, in water oplosbaar. 

       Verpakking
Standaard: 
- 5 L (doos: 4 x 5 L)

Op bestelling:
- 60 L
- 120 L
- 800 L
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Chelal Fe
Eigenschappen:
Ijzerchelaat, voor bladtoepassing, rijenbemesting of voor meedoseren via de 
voedingsoplossing.
Gewaarborgde gehaltes:
5,2 % ijzer (Fe), als chelaat (DTPA, EDTA, HEEDTA), in water oplosbaar, 
waarvan gecheleerd door DTPA, 3,0 %, gecheleerd door EDTA, 1,2 %, 
gecheleerd door HEEDTA, 1,0 %

       Verpakking
Standaard: 
- 1 L (doos: 12 x 1 L)
- 5 L (doos: 4 x 5 L)

Op bestelling:
- 60 L
- 120 L
- 800 L

Chelal Mn
Eigenschappen:
Gechelateerd mangaan voor bladtoepassing. Voor een optimale opname is 
het mangaan gechelateerd door 3 chelaatvormers. 
Gewaarborgde gehaltes:
6,6 % mangaan (Mn), als chelaat (DTPA, EDTA, HEEDTA), in water oplosbaar, 
waarvan gecheleerd door EDTA, 5,2 %

       Verpakking
Standaard: 
- 5 L (doos: 4 x 5 L)

Op bestelling:
- 60 L
- 120 L
- 800 L

Chelal MnZn
Eigenschappen:
Mengsel van gechelateerd zink (door 3 chelaatvormers: DTPA, EDTA en 
HEEDTA) en gechelateerd mangaan (door EDTA) voor bladtoepassing. De 
chelaten verzekeren een goede beschikbaarheid en opname door de plant.
Gewaarborgde gehaltes:
4,6 % mangaan (Mn), gecheleerd door EDTA, in water oplosbaar
2,3 % zink (Zn), gecheleerd door EDTA, in water oplosbaar

       Verpakking
Standaard: 
- 5 L (doos: 4 x 5 L)

Op bestelling:
- 60 L
- 120 L
- 800 L

Ijzerchlorose: OPLOSSINGEN VIA HET BLAD
Bodemtoepassingen met gechelateerd ijzer geven ondanks de hoge doses, 
niet altijd het gewenste resultaat. BMS Micro-Nutrients heeft een performant 
bladvoedingsprogramma ontwikkeld waar naast ijzer, ook andere 
sporenelementen gedoseerd worden. Factoren die ijzergebrek induceren, 
reduceren vaak ook de beschikbaarheid van vooral zink en mangaan. 
Gelijktijdig toepassen van deze elementen is dan ook aangewezen.
BMS Micro-Nutrients stelt 2 oplossingen voor. Ten eerste Chelal 3 dat de 3 
elementen bevat voor de chlorosebestrijding. Ten tweede de combinatie 
van Chelal Fe met Chelal RD NF. Deze oplossingen geven goede resultaten 
aan een competitieve prijs en betekenen een ware revolutie in de 
chlorosebestr i jding. Het basisprogramma bestaat uit  2 tot 3 
bladbehandelingen van 2-3 L Chelal 3 of van (1-1,5 kg/ha Chelal RD NF + 0,5-
2 L/ha Chelal Fe), later aangevuld met 2 tot 3 behandelingen met Chelal Fe 
(of Chelal FeMn).

GECHELATEERDE Producten



Chelal Mg
Eigenschappen:
Gechelateerd magnesium voor bladtoepassing. Dit product stimuleert de 
fotosynthese waardoor een goede rijping en betere vruchtkwaliteit bekomen 
worden.
Gewaarborgde gehaltes:
Magnesiumoxide (MgO) oplosbaar in water: 5,3 % (= 42 g Mg/L of 70 g MgO/L) 
waarvan 0,7 % magnesiumoxide (MgO) gechelateerd door DTPA (= 6 g Mg/L of 
9 g MgO/L), 3,3 % magnesiumoxide (MgO) gechelateerd door EDTA (= 26 g 
Mg/L of 44 g MgO/L), 1,3 % magnesiumoxide (MgO) gechelateerd door 
HEEDTA (= 10 g Mg/L of 17 g MgO/L).

       Verpakking
Standaard: 
- 1 L (doos: 12 x 1 L)
- 5 L (doos: 4 x 5 L)

Op bestelling:
- 60 L
- 120 L
- 800 L

Chelal Omnical
Eigenschappen:
Calciumchelaat met zeer snelle opname en translocatie doorheen de plant. 
Dit product werkt systemisch, verhoogt de kwaliteit van de teelt, alsook de 
weerstand en hardheid van de vruchten, vermindert het aantal vruchten met 
visuele afwijkingen en verhoogt de bewaarbaarheid.
Gewaarborgde gehaltes:
Calciumoxide (CaO) oplosbaar in water: 8,1 % (= 100 g CaO/L) waarvan 8,1 % 
calciumoxide (CaO) gechelateerd door DTPA (= 100 g CaO/L).

       Verpakking
Standaard: 
- 1 L (doos: 12 x 1 L)
- 5 L (doos: 4 x 5 L)

Op bestelling:
- 60 L
- 120 L
- 800 L

Chelal BZn
Eigenschappen:
CHELAL® BZn is een mengsel van boor, en gechelateerd zink. Boor en Zink 
zijn essentieel voor en tijdens de bloei en bevorderen een goede 
vruchtzetting en start van het groeiseizoen. Het product kan zowel gebruikt 
worden in de fruitteelt na de oogst om de reserves van de plant op peil te 
houden, als in het begin van het groeiseizoen.
Gewaarborgde gehaltes:
5,3 % boor (B), in water oplosbaar; 2,3 % zink (Zn), als chelaat (DTPA, EDTA, 
HEEDTA), in water oplosbaar, waarvan gecheleerd door DTPA 0,43 %, 
gecheleerd door EDTA 1,28 %, gecheleerd door HEEDTA 0,59 %.

       Verpakking
Standaard: 
- 5 L (doos: 4 x 5 L)

Op bestelling:
- 60 L
- 120 L
- 800 L
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Chelal Cu
Eigenschappen:
Gechelateerd koper met drie chelaatvormers (EDTA, DTPA en HEEDTA) en 
met zeer hoge stabiliteit. Kan gebruikt worden in voor- of na-opkomst en voor 
bladtoepassing.
Gewaarborgde gehaltes:
7,6 % koper (Cu), als chelaat (DTPA, EDTA, HEEDTA) in water oplosbaar, 
waarvan gecheleerd door EDTA 6,0 %

       Verpakking
Standaard: 
- 5 L (doos: 4 x 5 L)

Op bestelling:
- 60 L
- 120 L
- 800 L

Chelal Kubig
Eigenschappen:
Gechelateerd koper voor bladbespuiting. Dit voedingsproduct werd speciaal 
ontwikkeld om de plant te versterken en om het auto-immuunsysteem van de 
plant te stimuleren. Meststof voor bladbespuiting, NF U 42-003-02.
Gewaarborgde gehaltes:
Koper (Cu) oplosbaar in water: 8,0 %; Koper (Cu) in chelaatvorm: 8,0 % 
Chelaatvormers TEPA, TETA en DETA. Gehalte aan chelaatvormers: 8,0 % 
TEPA, 6,1 % TETA en 4,3 % DETA

       Verpakking
Standaard: 
- 5 L (doos: 4 x 5 L)

Voeding en GEZONDHEID
De voeding ligt voor alle levende wezens aan de basis van een goede gezondheid. In deze 
logica zijn alle voedingselementen belangrijk. Koper en calcium vervullen een speciale rol. 
Koper:
Ÿ stimuleert de lignine-vorming
Ÿ beïnvloedt op die wijze de mechanische stevigheid van de plant. 
Koper maakt fysisch deel uit van de poly-fenoloxydase die de zelfverdediging van de plant 
verhoogt. Koper activeert de synthese van de fyto-alexines die de kieming van 
schimmelsporen en de myceliumontwikkeling verhinderen.
Calcium doet zijn invloed op 2 niveaus gelden:
Ÿ als structureel deel versterkt calcium de celwand en het celmembraan
Ÿ het blokkeert de activiteit van het pectinolytisch enzym dat door pathogenen gebruikt 
wordt om plantenweefsels aan te tasten.
Algenextracten zijn erom bekend de systemic acquired resistance (SAR) van planten te 
verhogen (vaccin-effect). Het hoge gehalte aan anti-oxidantia vermindert tevens 
schimmelinfecties. Chelal Omnical en Chelal Alga L, samen toegepast, hebben een 
synergetisch effect.

GECHELATEERDE Producten



Het Kappa gamma
Eigenschappen: 
Deze bladvoedingsproducten fungeren als vervangers van de bodem-
bemesting. Kappa V, Kappa V L, Kappa Z en Kappa M bevatten relatief meer 
stikstof en stimuleren de vegetatieve groei. Kappa Z is ook rijk aan zwavel wat 
de aanmaak van aromatische moleculen bevordert. Kappa G en Kappa G L 
verzekeren een gerichte vruchtzetting en groei en aan verhoogde dosis 
remmen ze de vegetatieve groei. 
Gewaarborgde gehaltes:
Kappa V (18-10-24(+2.8)): 18 % totaal stikstof (N) (6,8 % nitraatstikstof; 1,6 % 
ammoniumstikstof; 9,6 % ureumstikstof); 10 % totaal fosforpentoxide (P₂O₅)(= 4,4 % P); 
10 % in water en neutraal ammoniumcitraat oplosbaar fosforpentoxide (P₂O₅) (= 4,4 % 
P); 24 % kaliumoxide (K₂O)(= 20,0 % K), in water oplosbaar; 2,8 % magnesiumoxide 
(MgO)(= 1,7 % Mg), in water oplosbaar; 0,3 % boor (B), in water oplosbaar; 0,3 % ijzer 
(Fe), gecheleerd door EDTA, in water oplosbaar
Kappa V L (16-5,7-6,5): 16 % totaal stikstof (N) (16 % ureumstikstof); 5,7 % totaal 
fosforpentoxide ( )(= 2,5 % P); 5,7 % in water en neutraal ammoniumcitraat P₂O₅
oplosbaar fosforpentoxide (P₂O₅) (= 2,5 % P); 6,5 % Kaliumoxide (K2O)(= 5,4 % K), in 
water oplosbaar; 0,3 % boor (B) in water oplosbaar; 0,3 % ijzer (Fe) als chelaat (DTPA, 
EDTA, HEEDTA) in water oplosbaar, waarvan gecheleerd door DTPA 0,17 %, 
gecheleerd door EDTA 0,07 %, gecheleerd door HEEDTA 0,06 %.
Kappa M NF (21,6-10,3-17): 21,6 % totaal stikstof (N) (4,5 % nitraatstikstof, 1,6 % 
ammoniumstikstof, 15,5 % ureumstikstof); 10,3 % totaal fosforpentoxide (P O )(= 4,5 % 2 5

P); 10,3 % in water en neutraal ammoniumcitraat oplosbaar fosforpentoxide (P O ) (= 2 5

4,5 % P); 17 % kaliumoxide (K O)(= 14,1 % K), in water oplosbaar; 2,4 % magnesiumoxide 2

(MgO)(= 1,4 % Mg), in water oplosbaar; 4,6 % zwaveltrioxide (SO₃)(= 1,8 % S), in water 
oplosbaar; 1,0 % mangaan (Mn), gecheleerd door EDTA, in water oplosbaar
Kappa Z (21,7-0-5-2,3-11): 21,7 % totaal stikstof (N) (5,5 % ammoniumstikstof; 16,2 % 
ureumstikstof); 5 % kaliumoxide (K₂O)(= 4,2 % K) in water oplosbaar; 3,8 % 
magnesiumoxide (MgO)(= 2,3 % Mg) in water oplosbaar; 27,7 % zwaveltrioxide (SO₃)(= 
11,0 % S) in water oplosbaar; 0,5 % boor (B) in water oplosbaar; 0,5 % mangaan (Mn) 
gecheleerd door EDTA, in water oplosbaar
Kappa G (8,5-20-30): 8,5 % totaal stikstof (N) (6,5 % nitraatstikstof, 2 % 
ammoniumstikstof); 20 % totaal fosforpentoxide (P O )(= 8,7 % P); 20 % in water en 2 5

neutraal ammoniumcitraat oplosbaar fosforpentoxide (P O ) (= 8,7 % P); 30 % 2 5

kaliumoxide (K O)(= 25,0 % K), in water oplosbaar; 0,3 % ijzer (Fe), gecheleerd door 2

EDTA, in water oplosbaar
Kappa G L (5-18-21,5): 5 % totaal stikstof (N) (5 % ureumstikstof); 18 % totaal 
fosforpentoxide (P O )(= 7,8 % P); 18 % in water en neutraal ammoniumcitraat 2 5

oplosbaar fosforpentoxide (P O ) (= 7,8 % P); 21,5 % kaliumoxide (K O)(= 17,8 % K), in 2 5 2

water oplosbaar; 0,27 % ijzer (Fe), als chelaat (DTPA, EDTA, HEEDTA), in water 
oplosbaar

          Verpakking
Standaard: 
Kappa V / G:
- 5 kg (doos: 4 x 5 kg)
Kappa V L/ G:L
- 5 L (doos: 4 x 5 L)
Kappa M / Z:
- 4 kg (doos: 4 x 4 kg)

Het Landamine gamma
Eigenschappen:
De Landamine-producten bevatten een hoog P en K-gehalte, aangevuld met 
één of twee gechelateerde sporenelementen.
Gewaarborgde gehaltes:
Landamine  BMo (0-21-23): ® (P O )2 521 % totaal fosforpentoxide (= 9,1 % P); 21 % in water 
en neutraal ammoniumcitraat oplosbaar fosforpentoxide  (= 9,1 % P); 23 % (P O )2 5

kaliumoxide (= 19 % K), in water oplosbaar; 1,1 % boor (B), in water oplosbaar; 0,3  (K O)2

% molybdeen (Mo), als ammoniumzout, in water oplosbaar
Landamine  Cu (0-21-24): ® (P O )2 521 % totaal fosforpentoxide (= 9,1 % P); 21 % in water en 
neutraal ammoniumcitraat oplosbaar fosforpentoxide  (= 9,1 % P); 24 % (P O )2 5

kaliumoxide (= 20 % K), in water oplosbaar; 1,3 % koper (Cu), als chelaat (DTPA,  (K O)2

EDTA, HEEDTA), in water oplosbaar
Landamine  Mn (0-14-15,5):®  (P O )2 514 % totaal fosforpentoxide (= 6,1 % P); 14 % in water 
en neutraal ammoniumcitraat oplosbaar fosforpentoxide  (= 6,1 % P); 15,5 % (P O )2 5

kaliumoxide (= 12,9 % K), in water oplosbaar; 2,1 % mangaan (Mn), gecheleerd  (K O)2

door EDTA, in water oplosbaar
Landamine  Zn (0-21-24):®  (P O )2 521 % totaal fosforpentoxide (= 9,1 % P); 21 % in water en 
neutraal ammoniumcitraat oplosbaar fosforpentoxide  (= 9,1 % P); 24 % (P O )2 5

kaliumoxide (= 20 % K), in water oplosbaar; 1,6 % zink (Zn), als chelaat (DTPA,  (K O)2

EDTA, HEEDTA), in water oplosbaar
Landamine  PK (0-22-29): ® (P O )2 522 % totaal fosforpentoxide (= 9,6 % P); 22 % in water 
en neutraal ammoniumcitraat oplosbaar fosforpentoxide  (= 9,6 % P); 29 % (P O )2 5

kaliumoxide (= 24 % K), in water oplosbaar (K O)2

       Verpakking
Standaard: 
- 5 L (doos: 4 x 5 L)

Op bestelling:
- 60 L
- 120 L
- 800 L

BLADmeststoffen



Het Azavis gamma
Eigenschappen: De producten uit het Azavis gamma hebben een hoog 
stikstofgehalte in combinatie met één of meerdere gechelateerde 
sporenelementen, ideaal om gebreken tijdens de periodes van sterke 
vegetatieve groei te behandelen of te voorkomen. 

Gewaarborgde gehaltes:
Azavis MnZn (24-0-0): 24 % totaal stikstof (N) (4,9 % nitraatstikstof, 4,9 % 
ammoniumstikstof, 14,2 % ureumstikstof); 1 % mangaan (Mn), als chelaat (DTPA, 
EDTA, HEEDTA), in water oplosbaar; 1 % zink (Zn), als chelaat (DTPA, EDTA, 
HEEDTA), in water oplosbaar.
Azavis Cu (25,4-0-0): 25,4 % totaal stikstof (N) (5,2 % nitraatstikstof; 5,2 % 
ammoniumstikstof; 15 % ureumstikstof); 1,5 % koper (Cu) als chelaat (DTPA, EDTA, 
HEEDTA) in water oplosbaar, waarvan gecheleerd doo DTPA 0,16 %, gecheleerd 
door EDTA 1,18 %, gecheleerd door HEEDTA 0,16 %.

       Verpakking
Standaard: 
- 5 L (doos: 4 x 5 L)

Op bestelling:
- 60 L
- 120 L
- 800 L

Fosanit Cu
Eigenschappen:
Fosanit is een bladmeststof met een hoog stikstof- en fosforgehalte, speciaal 
ontwikkeld voor een goede jeugdgroei. Fosanit Cu bevat eveneens 
gechelateerd koper.
Gewaarborgde gehaltes:
8 % totaal stikstof (N) (5 % ammoniumstikstof, 3 % ureumstikstof);  16 % totaal 
fosforpentoxide (P₂O₅)(= 7 % P); 16 % in water en neutraal ammoniumcitraat 
oplosbaar fosforpentoxide (P₂O₅) (= 7 % P); 2 % koper (Cu) gecheleerd door 
EDTA in water oplosbaar.

       Verpakking
Standaard: 
- 5 L (doos: 4 x 5 L)

Op bestelling:
- 60 L
- 120 L
- 800 L

Efficiëntie via het BLAD
De Amerikaanse onderzoeker, M. 
Tukey, hoofd van de tuinbouw-
afdeling van de Universiteit van 
Michigan, in samenwerking met het 
Agentschap voor Atoomenergie in 
de VS, ontdekte de mogelijkheid in 
de jaren 50, om planten te voeden 
via het blad. Hij stelde vast dat 
planten niet alleen voedingsele-menten kunnen opnemen via de wortel 
maar ook via het blad, de knoppen, de bloemen, etc ... en dat met een 
efficiëntie van 95 % vergeleken met een efficiëntie van slechts 5 tot 10 % 
voor meststoffen toegepast aan de bodem.
Hiernaast een tabel waarin de efficiënties van de toepassingen aan de 
bodem en het blad worden vergeleken.

Voor elke kg 
toegepast 

via het blad

Hoeveelheid die via de 
bodem moet toepast 

worden (kg)

Stikstof
Fosfor
Kalium
Calcium
Magnesium
Zwavel
Boor
Koper
Ijzer
Mangaan
Zink

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10-15
20
27

35-40
28
5-7
30

35-38
25-100
20-25

12

BEMESTING

10 % 95 %

BESCHIKBAARHEID VOOR DE PLANT

BODEM BLAD

100 % 100 %

BLADmeststoffen

Ref: Lingle & Holmberg (1956); Wittwer, et al. (1957); Withee & Carlson (1959); Krantz (1962); Johnson, et al (1957, 1961); Camerlynck (2003)

Azavis Neo
Eigenschappen: 
Stikstof voor bladvoeding toegelaten in de Bio-teelt. Product bekomen door 
enzymatische hydrolyse, dat een mengsel van vrije aminozuren en korte 
peptides bevat. Azavis Neo wordt gemakkelijk opgenomen door de bladeren 
en stimuleert de aanmaak van eiwitten, en bevordert de groei. 

Gewaarborgde gehaltes: Stikstof (N) totaal: 10 %; Boor (totaalgehalte): 0,5 %; 
Boor (wateroplosbaar gehalte): 0,5 %; Ijzer (totaalgehalte): 1,0 %; Ijzer 
(wateroplosbaar gehalte): 1,0 % chelaatvormer DTPA; Bevat 1,8 % magnesium 
uitgedrukt als magnesiumoxide (MgO); Organische stof-gehalte: 60 %; Totale 
aminozuren: > 62 %; Vrije aminozuren: >33,6 %

          Verpakking
Standaard: 
- 3 kg (doos: 4 x 3 kg)



GECHELATEERDE Producten

Chelal Hydro NF
Eigenschappen: Mengsel van sporenelementen voor toepassing in voe-
dingsoplossingen en voor bodemtoepassing via (druppel)-bevloeiïng. Het 
evenwicht tussen de voedingselementen en de keuze van de chelaatvorm 
garandeert een evenwichtige voeding van de hydroponische teelt (steenwol, 
bevloeiing,…).
Gewaarborgde gehaltes: 0,85 % boor (B), in water oplosbaar; 0,25 % koper 
(Cu) gecheleerd door EDTA in water oplosbaar; 4,7 % ijzer (Fe) gecheleerd 
door DTPA in water oplosbaar; 4,4 % mangaan (Mn) gecheleerd door EDTA in 
water oplosbaar; 0,35 % molybdeen (Mo) als natriumzout in water oplosbaar; 
2,6 % zink (Zn) gecheleerd door EDTA in water oplosbaar.

          Verpakking
Standaard: 
- 1 kg (doos: 12 x 1 kg)
- 5 kg (doos: 4 x 5 kg)

Hyponik Oligo
Eigenschappen: 
Hyponik Oligo is speciaal ontwikkeld voor hydroponics en druppelbevloeiing. 
Kan ingezet worden op tomaat, aardbei, paprika, .....
Gewaarborgde gehaltes:
0,6 % boor (B) in water oplosbaar;  0,2 % koper (Cu) gecheleerd door EDTA 
0,16 %, DTPA 0,02 %, HEEDTA 0,02 %, in water oplosbaar; 3 % ijzer (Fe) 
gecheleerd door DTPA in water oplosbaar; 1,6 % mangaan (Mn) gecheleerd 
door EDTA in water oplosbaar; 0,16 % molybdeen (Mo) als natriumzout in water 
oplosbaar; 1 % zink (Zn) gecheleerd door EDTA 0,56 %, DTPA 0,19 %, HEEDTA 
0,25 % in water oplosbaar.

       Verpakking
Standaard: 
- 5 L (doos: 4 x 5 L)

Op bestelling:
- 60 L
- 120 L
- 800 L



Complete Voeding via het Blad
Eén van de toepassingsdomeinen van BMS Micro-Nutrients beslaat 
de complete voeding via het blad van de teelten. De eerste 
aangevatte teelt was de wijnbouw. Een 10-jarig proefproject op de 
variëteiten: Cabernet S. - Cabernet F. - Sauvignon en Chardonnay in 
samenwerking met ERSA (Pozzuolo - Italië), heeft de haalbaarheid 
van deze bladvoedingstechniek aangetoond met bovendien zeer 
goede resultaten. Basis van de bemesting zijn de producten Kappa 
V en Kappa G, in combinatie met Fructol en de sporenelementen-
formuleringen uit het BMS Micro-Nutrients - gamma. De producten 
uit het Landamine®- gamma, die geen stikstof bevatten, dienen als 
evenwichtsbemesting met P en K en sporenelementen.
Gaandeweg wordt deze strategie ook in andere teelten toegepast 
(pit- en steenfruit, tafeldruif, boomkwekerij, bollenteelt,…). Hierbij 
wordt de bodembemesting gedeeltelijk tot volledig vervangen 
door bladbespuitingen (steeds in functie van de bodem en het 
perceel).

Fructol NF
Eigenschappen:
SAMENGESTELDE VASTE ANORGANISCHE MACRONUTRIËNTEN-
MESTSTOF; NPK (Mg, S) meststof met micronutriënten, 5-8-15 (+4,4 +8,8) 
Gewaarborgde gehaltes: 
5 % totaal stikstof (N) (3,5 % nitraatstikstof, 1,5 % ammoniumstikstof); 8 % totaal 
fosforpentoxide (P₂O₅)(= 3,5 % P); 8 % in water en neutraal ammoniumcitraat 
oplosbaar fosforpentoxide (P₂O₅) (= 3,5 % P); 15 % kaliumoxide (K₂O)(= 12,5 % 
K), in water oplosbaar; 4,4 % magnesiumoxide (MgO)(= 2,7 % Mg), in water 
oplosbaar; 8,8 % zwaveltrioxide (SO₃)(= 3,5 % S), in water oplosbaar; 0,85 % 
boor (B), in water oplosbaar; 0,8 % ijzer (Fe), als chelaat (DTPA, EDTA), in water 
oplosbaar; 0,8 % mangaan (Mn), gecheleerd door EDTA, in water oplosbaar; 
0,08 % molybdeen (Mo), als ammoniumzout, in water oplosbaar; 0,8 % zink 
(Zn), gecheleerd door EDTA, in water oplosbaar

          Verpakking
Standaard: 
- 1 kg (doos: 12 x 1 kg)
- 5 kg (doos: 4 x 5 kg)

Fructol Bio
Eigenschappen:
Fructol Bio is een bladvoeding die een algenextract op basis van 
Ascophyllum nodosum combineert met gechelateerde sporenelementen 
(Fe, Mn en Zn) en eveneens Molybdeen en Boor. Fructol Bio bevordert en 
regelt de ontwikkeling van de gewassen en verhoogt de kwaliteit en het 
rendement van uw oogst. Vooral op de teelten met hoge behoeftes aan boor 
(tuinbouwgewassen, sierteelten, druiven, fruitbomen,...) zijn de effecten erg 
uitgesproken.
Gewaarborgde gehaltes:
Algenextract (Ascophyllum nodosum): 150 g/L; 0,5 % boor (B), in water 
oplosbaar; 0,8 % ijzer (Fe), als chelaat (DTPA, EDTA), in water oplosbaar; 0,8 % 
mangaan (Mn), gecheleerd door EDTA, in water oplosbaar; 0,08 % molybdeen 
(Mo), als natriumzout, in water oplosbaar; 0,8 % zink (Zn), als gecheleerd door 
EDTA, in water oplosbaar 

       Verpakking
Standaard: 
- 1 L (doos: 12 x 1 L)
- 5 L (doos: 4 x 5 L)

Op bestelling: 
- 60 L
- 120 L
- 800 L

BLADmeststoffen



BLADmeststoffen

Magivert Bio
Eigenschappen: 
Magivert Bio is een bladmeststof op basis van zwavel en magnesium die 
tevens boor en molybdeen bevat.
Gewaarborgde gehaltes: 
15,2 % magnesiumoxide (MgO)(= 9,2 % Mg), in water oplosbaar
29,8 % zwaveltrioxide (SO₃)(= 11,9 % S), in water oplosbaar
0,85 % boor (B), in water oplosbaar
0,08 % molybdeen (Mo), als natriumzout, in water oplosbaar

          Verpakking
Standaard: 
- 5 kg (doos: 4 x 5 kg)

Kalitol NF
Eigenschappen:
SAMENGESTELDE VASTE ANORGANISCHE MACRONUTRIËNTEN-
MESTSTOF, NPK (Mg, S) meststof met micronutriënten, 4-4-12 (+5,8 +11,6) 
Gewaarborgde gehaltes: 
4 % totaal stikstof (N) (3,4 % nitraatstikstof, 0,6 % ammoniumstikstof); 4 % totaal 
fosforpentoxide (P₂O₅)(= 1,7 % P); 4 % in water en neutraal ammoniumcitraat 
oplosbaar fosforpentoxide (P₂O₅) (= 1,7 % P); 12 % kaliumoxide (K₂O)(= 10,0 % K), 
in water oplosbaar; 5,8 % magnesiumoxide (MgO)(= 3,5 % Mg), in water 
oplosbaar; 11,6 % zwaveltrioxide (SO₃)(= 4,6 % S), in water oplosbaar; 0,85 % 
boor (B), in water oplosbaar; 2,3 % ijzer (Fe), als chelaat (DTPA, EDTA), in water 
oplosbaar; 0,8 % mangaan (Mn), gecheleerd door EDTA, in water oplosbaar. 

          Verpakking
Standaard: 
- 5 kg (doos: 4 x 5 kg)

Chelal Noor
Eigenschappen:
SAMENGESTELDE VASTE ANORGANISCHE MACRONUTRIËNTEN-
MESTSTOF, NPK (Mg) meststof met micronutriënten, 6-16-20 (+2)
Gewaarborgde gehaltes:
6 % totaal stikstof (N) (4 % nitraatstikstof; 2 % ammoniumstikstof); 16 % totaal 
fosforpentoxide (P₂O₅)(= 7 % P); 16 % in water en neutraal ammoniumcitraat 
oplosbaar fosforpentoxide (P₂O₅) (= 7 % P); 20 % kaliumoxide (K₂O)(= 16,6 % K), 
in water oplosbaar; 2 % magnesiumoxide (MgO)(= 1,2 % Mg), in water 
oplosbaar; 0,6 % boor (B), in water oplosbaar; 0,3 % ijzer (Fe), gecheleerd door 
DTPA, in water oplosbaar; 0,5 % mangaan (Mn), gecheleerd door EDTA, in 
water oplosbaar; 0,2 % molybdeen (Mo), als ammoniumzout, in water 
oplosbaar; 0,5 % zink (Zn), gecheleerd door EDTA, in water oplosbaar

          Verpakking
Standaard: 
- 5 kg (doos: 4 x 5 kg)

Decafol
Eigenschappen: 
Vloeibare NPK meststof (9,5-3,2-3,9) die tevens magnesium, zwavel en 
gechelateerde sporenelementen bevat voor bladtoepassingen.
Gewaarborgde gehaltes: 9,5 % totaal stikstof (N) (4,8 % nitraatstikstof, 4,7 % 
ammoniumstikstof); 3,2 % totaal fosforpentoxide (P O )(= 1,4 % P); 3,2 % in 2 5

water en neutraal ammoniumcitraat oplosbaar fosforpentoxide (P O ) (= 1,4 % 2 5

P); 3,9 % kaliumoxide (K O)(= 3,2 % K), in water oplosbaar; 0,08 % boor (B), in 2

water oplosbaar; 0,04 % koper (Cu), gecheleerd door EDTA, in water 
oplosbaar; 0,08 % ijzer (Fe), gecheleerd door DTPA, in water oplosbaar; 0,10 % 
mangaan (Mn), gecheleerd door EDTA, in water oplosbaar; 0,008 % 
molybdeen (Mo), als ammoniumzout, in water oplosbaar; 0,08 % zink (Zn), 
gecheleerd door EDTA, in water oplosbaar

       Verpakking
Standaard: 
- 5 L (doos: 4 x 5 L)

Op bestelling:
- 60 L
- 120 L
- 800 L



Chelal Alga L
Eigenschappen: Chelal Alga L is een oplossing van met kalium verrijkt 
zeewierextract (Ascophyllum nodosum). Chelal Alga L kan worden gebruikt in 
blad- en bodemtoepassingen. Gebruik Chelal Alga L als supplement in een 
uitgebalanceerd bemestingsprogramma met als doel een maximale opbrengst en 
kwaliteit. Het bekomen van de beoogde resultaten is afhankelijk van de 
beschikbaarheid van alle essentiële voedingselementen (hoofd-, secundaire en 
sporenelementen). De grootste troef van dit product is dat het de natuurlijk 
weerstand (SAR) van de planten verhoogt waardoor de plant zijn zelfverde-
digingsmechanisme tegen pathogenen sneller inschakelt.

Gewaarborgde gehaltes: Zeewierextract: 22,3 % (= 250 g/L); Kaliumoxide (K O) 2

oplosbaar in water: 4,5 %. Ontheffingsnummer (België): EM062.AE.

       Verpakking
Standaard: 
- 5 L (doos: 4 x 5 L)

Op bestelling:
- 60 L
- 120 L
- 800 L

Chelal AZ
Eigenschappen: ®CHELAL  AZ is een mengsel van micro-nutriënten (Mo en 
gechelateerd Zn) dat bovendien algenextract (Ascophyllum nodosum) bevat. Het 
bevat hoge concentraties aan voedingsstoffen (macro, meso en micro), antioxidantia, 
koolhydraten (algininezuur, mannitol,...), aminozuren en natuurlijke groeistimulatoren 
(cytokinines, auxines en giberellines). Eén van de grote troeven van dit product is dat 
het de natuurlijk verworven weerstand (SAR) van de planten verhoogt wat erop 
neerkomt dat het de plant ertoe aanzet zijn zelfverdedigings-mechanisme tegen 
pathogenen in te schakelen.

Gewaarborgde gehaltes: 3 % kaliumoxide (K₂O)(= 2,5 % K), in water oplosbaar; 0,2 
% molybdeen (Mo) als natriumzout in water oplosbaar; 1,8 % zink (Zn) als chelaat 
(DTPA, EDTA, HEEDTA) in water oplosbaar; waarvan gecheleerd door DTPA 0,3 %, 
gecheleerd door EDTA 1,0 %, gecheleerd door HEEDTA 0,5 %

       Verpakking
Standaard: 
- 1 L (doos: 12 x 1 L)
- 5 L (doos: 4 x 5 L)

Op bestelling:
- 60 L
- 120 L
- 800 L

Hyberol
Eigenschappen:
HYBEROL® bevat zeewierextract (4,8 %) en gechelateerd Zn. Bovendien 
bevat HYBEROL® boor en dit in een unieke formulering die maakt dat ook dit 
sporenelement maximaal beschikbaar is voor de plant. Hyberol werd speciaal 
ontwikkeld voor de fruitteelt. Hyberol is bij voorkeur geschikt voor late 
zomertoepassing alsook voor plantversterking tijdens de bloeifase. 
Gewaarborgde gehaltes: 
1,8 % boor (B), in water oplosbaar; 2,8 % zink (Zn), als chelaat (DTPA, EDTA, 
HEEDTA), in water oplosbaar

       Verpakking
Standaard:
- 5 L (doos: 4 x 5 L)

Op bestelling:
- 60 L
- 120 L
- 800 L

Viener Zn
Eigenschappen: 
Zinkmeststof in suspensie voor de behandeling van zaden. Het product bevat 
verschillende chemische vormen van Zink die dit element gradueel vrijgeven 
aan de jonge plant vanaf de kieming, zodat een zinkgebrek vermeden wordt .
Gewaarborgde gehaltes: 
Micronutriëntenmeststof, 26 % Zn (oxide, DTPA, EDTA, HEEDTA)
26,0 % totaal zink (Zn)

       Verpakking
Standaard: 
- 5 kg (doos:4 x 5 kg)

ANDERE Producten



ANDERE Producten

Microlan Zn
Eigenschappen: Organo-minerale NPK-meststof 3-14-10 met zink (Zn).
Gewaarborgde gehaltes: 
Stikstof (N) totaal: 3 % (Organische stikstof (N): 1 %; Ammoniumstikstof (N): 2 %); 
Fosforpentoxide (P₂O₅) oplosbaar in water: 10 %; Fosforpentoxide (P₂O₅) enkel 
oplosbaar in minerale zuren (P₂O₅ totaal): 14 %; Fosforpentoxide (P₂O₅) oplosbaar 
in neutraal ammoniumcitraat en in water: 14 %; Kaliumoxide (K₂O) oplosbaar in 
water: 10 %; Zink (Zn) oplosbaar in water: 2,4 %; Zink (Zn) gechelateerd door EDTA: 
2,4 %. Organische koolstof (C) van biologische oorsprong: 10,4 %. Minerale 
meststoffen: bicalciumfosfaat, monoammo-niumfosfaat; Organische bestand-
delen: meel van oliekoeken (druivenpit), vinasse-extract, cacaodoppen, 
maïsglutenmeel. 

          Verpakking
Standaard: 
- zak van 10 kg 



ONZE Fabriek



Producent en verdeler voor de BNL: 
BMS Micro-Nutrients NV
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Tel: +32 3 899 10 10 - www.chelal.com
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