
 

 

 

Pastagens 
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Programa Pastagem 
Dosagem anual total por hectare 

Chelal® Co 0,4 L + Chelal® Cu 1 L/ha + Chelal® Mn/Zn 3 
L/ha 
Dependendo do uso que se faz das pastagens, estas dosagens podem ser administradas em vários 
tratamentos: 
 - Pastoreio: administração em 3 – 4 tratamentos 
 - Ceifa: administração em 1 – 2 tratamentos 
 - Combinação: administração em 2 – 3 tratamentos 
 
Dosagens medidas/ha. Respeite as concentrações máximas indicadas na embalagem. 
A concentração máxima para todos os produtos por tratamento: 0,3% (isto significa 0,3 L de Chelal® em 100 L de água). Respeite 
o período de espera de 2 semanas entre o tratamento e a readmissão dos animais no pasto. 

 
 

O caminho para melhores condições do seu rebanho! 
Cobalto (Co), cobre (Cu), manganês (Mn) e zinco (Zn) são essenciais para os animais, pois cumprem uma 
série de funções importantes: 
 

Co desempenha um papel em:    Cu melhora: 
- a síntese de proteínas     - a fertilidade 
- o metabolismo de carboidratos   - a digestão 
- o metabolismo dos ácidos graxos   - os cabelos 
- a produção de hemoglobina    - a circulação sanguínea 
       - a produção de leite 
 

Zinco contribui para:     Manganês contribui para: 
- a otimização da respiração (troca de CO2)  - uma boa articulação  
- a formação de cartilagem     - a melhoria da fertilidade 
- uma boa calcificação dos ossos    
 

Composições dos produtos 
Chelal Co: FERTILIZANTE CE: Quelato de cobalto (agente quelante EDTA) 
Cobalto solúvel em água (Co): 5,1% (= 60 g Co/L); total de cobalto (Co) quelado por 
agentes quelantes autorizados: 5,1% (= 60 g Co/L); cobalto (Co) quelado por EDTA: 
5,1% (= 60 g Co/L) 

Chelal Cu: FERTILIZANTE CE: Quelato de cobre (agentes quelantes DTPA, EDTA, 
HEEDTA) 
Cobre solúvel em água (Cu): 7,6% (= 100 g Cu/L); total de cobre (Cu) quelado por 
agentes quelantes autorizados: 7,6% (= 100 g Cu/L); cobre (Cu) quelado por EDTA: 
6,0% (= 78,9 g Cu/L) 

Chelal MnZn: FERTILIZANTE CE: Mistura de micronutrientes (manganês (Mn), zinco 
(Zn)) 
Manganês (Mn) solúvel em água: 4,6% agente quelante EDTA (= 60 g Mn/L); zinco 
(Zn) solúvel em água: 2,3% de agentes quelantes DTPA, EDTA e HEEDTA (= 30 g 
Zn/L) 
 
Produtos com baixo teor de cloreto - Apenas para ser usado se houver uma necessidade evidente.  
Não exceder as dosagens necessárias. 


