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CHELAL ® ALGA L  
MESTSTOF: oplossing van met kalium verrijkt zeewier extract*  

* product op basis van Ascophyllum nodosum  
 

Gewaarborgde gehalten: 
Hoofdelement uitgedrukt in massapercenten:  

Kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water: 4,5 % 
 

ontheffingsnummer (België): EM062.AE  

 
Dosis 1,5 tot 4 L CHELAL® ALGA L per applicatie per hectare in bladtoepassingen. 

Maximale concentratie voor bladtoepassingen: 4 % 
Bodemtoepassingen (druppelbevloeiing): 4 L CHELAL® ALGA L per hectare en per 
toepassing. 

  

Toepassingen  CHELAL® ALGA L kan worden gebruikt in blad- en bodemtoepassingen. De bus 
goed schudden voor gebruik. Pas CHELAL® ALGA L toe vanaf het begin van het 
groeiseizoen en gedurende het gehele seizoen. 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). 

 
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® ALGA L 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 
oplossing 

Al roerend CHELAL® ALGA L 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... 

 
Fabrikant en 
houder van de 
ontheffing  

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-vero rdeningen 834/2007 en 
889/2008 

 


