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 HYPONIK OLIGO 
 

SAMENGESTELDE ANORGANISCHE MICRONUTRIËNTENMESTSTOF 

Micronutriëntenmeststof in oplossing,  

0,6 % B, 0,2 % Cu, 3,0 % Fe, 1,6 % Mn, 0,16 % Mo, 1,0 % Zn 
 

  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  

3,0 % 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  

1,0 % zink (Zn), gecheleerd door EDTA 0,56 %, DTPA 0,19 %, HEEDTA 0,25 %, in water oplosbaar  

pH-bereik dat een aanvaardbare stabiliteit van het chelaat garandeert: tussen pH=4 en pH=10 

chloorarm 

 
Alleen te gebruiken in geval van erkende behoefte.  De benodigde hoeveelheden niet overschrijden. 

 

 

Toepassingen  

Zie onze teeltfiches. 

 
Eigenschappen  

HYPONIK OLIGO is een mengsel van gechelateerde sporenelementen (Cu, Fe, Mn 
en Zn). Bovendien bevat HYPONIK OLIGO Mo en B en dit in een unieke formulering 
die maakt dat ook deze sporenelementen maximaal beschikbaar zijn voor de plant.  
HYPONIK OLIGO werd ontwikkeld voor gebruik in voedingsoplossingen in de 
substraatteelt en waterculturen. De voedingsoplossing op basis van HYPONIK OLIGO 
moet gedurende de volledige teeltcyclus worden toegediend.  
 
Voor teelten die zeer specifieke eisen stellen voor wat betreft B, Fe, Cu, Mn, Mo of Zn, 
kunt U een beroep doen op de overeenkomstige producten uit het CHELAL® -gamma. 

 

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 en 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 
 

HYPONIK OLIGO 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 
moederoplossing 

 

Los het product op in de geëigende bak en zorg, na adequate verdere verdunning, 
voor een homogene verdeling over de teelt. 

 

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, 
substraattype, variëtale gevoeligheden, kwaliteit van het uitgangswater, enz... 

 

Contactadres 
 

BMS Micro-Nutrients N.V. 
Rijksweg 32 - 2880 Bornem - België 
Tel.: + (32) 3/899.10.10 
Fax: + (32) 3/899.40.45 
E-mail: info@chelal.com 

 
 Toegelaten in de biologische teelt conform EU-verordeningen 2018/848 en 2021/1165 
 

mailto:info@chelal.com

