
 

   
BMS Micro-Nutrients NV  Technische fiche CHELAL® Co NF(2 blz) 

24/8/2015 
 

 

1 

CHELAL® Co NF 
EG-MESTSTOF: Kobaltchelaat (chelaatvormer EDTA) 

 
Aangegeven gehalten: 

Micronutriënt uitgedrukt in massapercenten: 
In water oplosbaar kobalt (Co): 5,1 % (= 60 g Co/L) 

Totaal kobalt (Co) gecheleerd door toegelaten chelaatvormers: 5,1 % (= 60 g Co/L) 
Kobalt (Co) gecheleerd door EDTA: 5,1 % (= 60 g Co/L) 

stabiliteit van het chelaat: tussen pH=4 en pH=10 
 

Chloridearm product. 
Alleen te gebruiken in geval van duidelijke behoefte. De benodigde doses niet overschrijden. 

 
Aanbevelingen De maximale concentratie van 0,25 % (= 0,25 L CHELAL® Co NF per 100 L water) mag 

niet overschreden worden.  
Maximale concentratie in serre: 0,15 % (= 150 cc per 100 L water). 
Bij voorkeur ‘s morgens of ‘s avonds toepassen. 

 
Toepassingen Zie onze teeltfiches. 

 
Rol van kobalt Kobalt is een essentieel element voor dieren, wat betekent dat dit element in het dierlijk 

organisme een aantal levensbelangrijke functies ondersteunt, waaronder:  
- de eiwitsynthese. 
- het koolhydraatmetabolisme. 
- het vetzuurmetabolisme. 
- de hemoglobine-productie.  
Bij al deze processen speelt het kobaltbevattende vitamine B12 (Cobalamine) een 
belangrijke rol. Bij herkauwers kan vitamine B12 worden aangemaakt door de 
pensbacteriën. 
Vitamine B12 is eveneens belangrijk voor de in de wortelknolletjes van legumineusen 
voorkomende Rhizobiumbacteriën. Hierdoor zal een Co-gebrek de stikstoffixatie bij 
legumineusen remmen, ook al is de kobaltbehoefte van de Rhizobiumbacteriën zeer 
laag 10 ppb in een voedingsoplossing voor luzerne). 

 
Symptomen bij 
een kobaltgebrek 
(dieren) 

Gewichts- en eetlustverlies, vruchtbaarheidsproblemen, daling van de melkgift, 
anemie, diarree, onevenwichtige groei van het lichaam t.o.v. de kop en een lange en 
ruige beharing zijn slechts enkele van de symptomen die bij vee dat lijdt onder een 
kobaltgebrek kunnen optreden. In het algemeen zijn schapen gevoeliger dan runderen 
en zullen gebreks-verschijnselen sneller optreden bij jonge dan bij oude dieren. 
Bij hoogproductieve runderen kunnen de volgende omstandigheden leiden tot 
gebreksverschijnselen: 
- een te hoge eiwit- of molybdeenconcentratie in het voeder 
- beweiden op zandige en alkalische gronden 
- beweiden op lichte en uitgeloogde gronden 

 
Eigenschappen Het kobalt in CHELAL® Co NF is volledig gechelateerd. CHELAL® Co NF is een 

systemisch kobaltchelaat met een zeer hoge stabiliteit. CHELAL® Co NF wordt perfect 
door het blad geabsorbeerd waardoor de beschikbaarheid voor de plant maximaal is. 

 
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 CHELAL® Co NF 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. 
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Bereiding van de 
oplossing In de bus kan zich een lichte neerslag vormen, die echter volledig wateroplosbaar is. 

Schudden voor gebruik. Al roerend CHELAL® Co NF 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... 

 
Contactadres 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-verordeningen 834/2007 en 889/2008 
 


