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CHELAL ® ALGA L  
ADUBO: solução de extrato de plantas marinhas* enri quecido com potássio  

* produto derivado de Ascophyllum nodosum  
 

Teores de garantia: 
Nutriente primário expresso em percentagem em massa : 

Óxido de potássio (K2O) solúvel em água: 4,5 % 
  

numéro da inscrição (Bélgica): EM062.AE  
  

Dose 1,5 até 4 L CHELAL® ALGA L por aplicação por hectare para pulverização foliar. 
Concentração máxima para aplicação foliar: 4 %. 
Via radícular (rego por gota): 4 L CHELAL® ALGA L por hectare e por aplicação. 

  

Aplicação CHELAL® ALGA L pode ser usado para aplicações foliares assim como para 
aplicações ao solo. Agitar forte antes de usar. Aplique CHELAL® ALGA L a partir do 
início e durante todo o período de crescimento da cultura. Use CHELAL® ALGA L 
como um suplemento para um programa nutricional bem equilibrado, elaborado para 
maximizar a qualidade da produção. A obtenção dos melhores resultados depende, 
entre outros fatores, da disponibilidade de todos os elementos nutricionais (macro, 
micronutrientes e elementos secundários). 

  

Precaução - não coma, não beba e não fume durante a sua aplicação; lave as mãos depois 
  do seu uso. 
- em caso de contato com os olhos, lavar com água limpa em abundância. 
- armazenar a uma temperatura entre 5°C e 30°C. Arm azenar a embalagem   
  fechada em lugar seco e fora do alcance das crianças e animais. 
- em caso de ingestão, procure um médico. 

 
Miscibilidade  CHELAL® ALGA L é miscível com a maioria dos produtos fitossanitários. Evite a 

mistura com produtos à base de óleos. Em todos os casos deve proceder-se a uma 
prova prévia. Para mais informações sobre as miscibilidades consultar o nosso 
serviço técnico. 

 
Preparação da 
solução 

Colocar o produto no depósito do pulverizador ao mesmo tempo que a água. Manter 
a solução em agitação. 

 
Garantias A responsabilidade do fabricante é unicamente limitada aos produtos controlados, à 

venda conforme a composição indicada, na embalagem e vendidos na embalagem 
original. O fabricante não é responsável pela má aplicação, ou por danos causados 
pôr fatores climáticos, natureza do solo, sensibilidades das diferentes variedades, 
tipos de cultura, etc... 

 
Fabricante e 
titular da 
inscrição 

BMS Micro-Nutrients N.V. 
Rijksweg 32 - 2880 Bornem - Bélgica 
Tel.: + (32)(0)3/899.10.10 
Fax: + (32)(0)3/899.40.45 
E-mail: info@chelal.com 

 
Permitido em agricultura biológica conforme regulam entos CE n° 834/2007 e 

889/2008 
 


