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Programma Weiland 
Totale jaarlijkse dosis per ha 

Chelal® Co 0,4 L + Chelal® Cu 1 L/ha + Chelal® Mn/Zn 3 L/ha 
Naargelang het gebruik van het grasland kunnen deze doses worden verstrekt in meerdere behandelingen: 
 - Beweiding: toediening in 3 – 4 behandelingen 
 - Maaien: toediening in 1 – 2 behandelingen 
 - Combinatie: toediening in 2 – 3 behandelingen 
 
Doses uitgedrukt/ha. Respecteer de maximale concentraties, vermeld op de verpakking. 
De maximale concentratie voor alle producten per behandeling: 0,3 % (dit betekent 0,3 L Chelal® in 100 L water). Respecteer een wachttijd 
van 2 weken tussen het behandelen en het opnieuw toelaten van de dieren op de weide. 

 
 

De weg naar een betere conditie van uw vee! 
Kobalt (Co), koper (Cu), mangaan (Mn) en zink (Zn) zijn essentieel voor dieren omdat ze een aantal belangrijke 
functies vervullen: 
 

Co speelt een rol bij:     Cu optimaliseert de: 
- de eiwitsynthese     - vruchtbaarheid 
- het koolhydraatmetabolisme    - vertering 
- het vetzuurmetabolisme     - beharing 
- de hemoglobineproductie    - bloedsomloop 
       - melkgift 
 

Zn draagt bij tot:      Mangaan draagt bij tot: 
- een optimale ademhaling (CO2–uitwisseling)  - een goede gewricht - en kraakbeenvorming 
- een goede calcificatie van de beenderen   - een optimale vruchtbaarheid 

 
 

Samenstellingen van de producten 
Chelal Co: EG-MESTSTOF: Kobaltchelaat (chelaatvormer EDTA) 
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) 
Chelal Cu: EG-MESTSTOF: Koperchelaat (chelaatvormers DTPA, EDTA, HEEDTA) 
In water oplosbaar koper (Cu): 7,6 % (= 100 g Cu/L); Totaal koper (Cu) gecheleerd door 
toegelaten chelaatvormers: 7,6 % (= 100 g Cu/L); Koper (Cu) gecheleerd door EDTA: 6,0 % 
(= 78,9 g Cu/L) 
Chelal MnZn: EG-MESTSTOF: Mengsel van micronutriënten (mangaan (Mn), zink (Zn)) 
Mangaan (Mn) oplosbaar in water: 4,6 % chelaatvormer EDTA (= 60 g Mn/L); Zink (Zn) 
oplosbaar in water: 2,3 % chelaatvormers DTPA, EDTA en HEEDTA (= 30 g Zn/L) 
 
Chloridearme producten - Alleen te gebruiken in geval van duidelijke behoefte. De benodigde doses niet overschrijden. 


