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BORO-ET/15

Conţinutul de bor din frunze / ppm
Cultura Minimum Normal
Lucernă 15 25-40
Sfeclă pentru zahăr 15 35-200
Salată 20 50-70
Struguri 20 30-50
Pomi fructiferi 25 30-70

pH: 8,0-8,2, densitate 1,3-1,4 g/ml

Aplicare foliară   Doza (ml/100l apă)  Doza (l/ha)
Pentru prevenirea carenţei 75-150 0,75-1,50
Carenţă moderată  225-300 2,25-3,00
Carenţă severă  375-450 3,75-4,50

Ÿ BORO-ET/15 este un fertilizant foliar special, care 
conţine 11% bor solubil în apă sub formă de complex 
B-etanolamina;

Ÿ Borul reprezintă un microelement esenţial pentru 
diferenţierea mugurilor floriferi, a ramificaţiilor 
secundare, creșterea rezistenţei la factorii de stres etc.

Ÿ Corectarea deficienţei de bor;
Ÿ Îmbunătăţirea fertilităţii;
Ÿ Reducerea influenţei negative a temperaturilor extreme, 

mai ales în perioada de înflorire și fecundare;
Ÿ Diminuarea atacului de boli (putregaiuri) în tulpini, fructe 

sau organe de depozitare (tuberculi, bulbi, rădăcinoase);
Ÿ Diminuarea populaţiilor de bacterii patogene.

Ÿ Nu amestecaţi BORO-ET/15 cu uleiuri, produse cuprice, 
alcaline, sulf sau cu produse cu reacţie alcalină;

Ÿ Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă;
Ÿ Orice nerespectare a indicațiilor de utilizare poate duce la 

diminuarea eficacității produsului sau la eșec.

Bor solubil în apă sub formă de complex B-etanolamina 11

ALTINCO

A se păstra în ambalajul original sigilat, la loc răcoros și ferit 
de lumina directă a soarelui.

Bidoane de 20 l, 5 l și 1l.

PRODUCĂTOR

COMPOZIȚIE %

CARACTERISTICI

AVANTAJE ȘI BENEFICII
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Ÿ Fertilizant foliar special;
Ÿ Formulă adaptată special pentru condiţiile din România;
Ÿ Conţinut foarte ridicat în microelementele necesare 

pentru culturile principale din România;
Ÿ Solubilitate ridicată;
Ÿ Conţinut echilibrat în macroelemente pentru creștere și 

fructificare;
Ÿ Magneziul, component esenţial al clorofilei, asigură 

tinereţea aparatului foliar și desfășurarea normală a 
fotosintezei;

Ÿ Sulful este unul dintre principalii constituenţi pentru 
aminoacizii esenţiali.

Ÿ Absorbţie rapidă de către plante și îmbunătăţirea majoră 
a absorbţiei elementelor nutritive din sol; 

Ÿ Potenţează efectul produselor pentru protecţia plantelor;
Ÿ Manganul, cuprul, zincul și fierul sunt chelatate cu EDTA.

APLICARE FOLIARĂ
Cultura Doza (kg/ha)
Viţa de vie, pomi fructiferi 2,0-3,5
Legume 2,0-3,0
Cereale 3,0-3,5

APLICARE RADICULARĂ
Doza recomandată este de 100g/100 l apă.

Ÿ În cazul tratamentelor cu volum redus de apă (avio), 
concentraţia totală a soluţiei să nu depășească 5% în 
cazul cerealelor și 3% în cazul culturilor cu frunza lată. 
Produsul se poate amesteca în soluţii complexe, 
aplicându-se odată cu erbicidele, fungicidele și 
insecticidele;

Ÿ Efectuaţi un test de compatibilitate fizică înaintea aplicării 
tratamentului. Dacă soluţia floculează, nu efectuaţi 
combinaţia respectivă;

Ÿ Nu folosiţi pentru soluţie apă tulbure, cu conţinut foarte 
ridicat de săruri sau la temperaturi mai mici de 12-15°C;

Ÿ În amestecuri, fertilizantul foliar se adaugă întotdeauna la 
sfârșit;

Ÿ Pentru îmbunătățirea acţiunii produsului, adăugaţi de la 
început în apă EVO RIGHT 5 (50-100 ml / 100 l apă);

Ÿ Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă;
Ÿ Orice nerespectare a indicațiilor de utilizare poate duce la 

diminuarea eficacității produsului sau la eșec.

Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în 
încăperi uscate, destinate îngrășămintelor, ferite de acţiunea 
directă a razelor solare și a căldurii.

Saci de 25 kg, 5 kg și 1 kg.

PRODUCĂTOR

COMPOZIȚIE %
Azot (N) 19,00 
Fosfor solubil (P O ) 19,00 2 5

Potasiu (K O) 19,002

Magneziu (Mg) 1,80  
Sulf (S) 1,40
Bor (B) 0,10
Fier (Fe) 0,07
Zinc (Zn) 0,03
Mangan (Mn) 0,03
Cupru (Cu) 0,006
Molibden (Mo) 0,002

CARACTERISTICI

AVANTAJE ȘI BENEFICII

19




