
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό προϊόν για την πρόληψη και την θεραπεία της τροφοπενίας βορίου στην δεντροκομία, στα φυτά μεγάλης καλλιέργειας, στα κηπευτικά 

και στην ανθοκομία. Η σύνθεσή του, η οποία εξασφαλίζει την μέγιστη απορροφητικότητα από τα φύλλα, δεν περιέχει νάτριο, με σκοπό την 

βελτίωση της θρεπτικής δράσης και στις πιο ευαίσθητες καλλιέργειες.

Διευκολύνει την μεταφορά των υδατανθράκων στο εσωτερικό των φυτών, βελτιώνει την παραγωγή γύρης και την διάρκεια ζωής αυτής, την 

διαίρεση των κυττάρων, τον μεταβολισμό του αζώτου και την σύνθεση των πρωτεϊνών.

Δόσεις και τρόπος εφαρμογής Σύνθεση:

Συσκευασία: Φιάλη 1 Kg (730κ.εκ),

                          Δοχείο 7 Kg (5,1Lt)

Βόριο (Β) υδατοδιαλυτό                           11,0%

Μορφή σκευάσματος: Υγρό

                             Ειδικό βάρος 1,37 κιλ./λιτ

BORTEX

ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ (ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ)

ΒΟΡΙΟ ΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗΣ

Καλλιέργεια
Δόση

(κ.εκ./στρ.)

Δόση 

(γρ./στρ.)

Αριθμός

εφαρμογών
Τρόπος εφαρμογής

Ζαχαρότευτλα 200 270 2
1η εφαρμογή στα 6-8 φύλλα.

2η εφαρμ. Στα 10-12 φύλλα

Ελαιοκράμβη 400 550 1 Με την έναρξη της βλάστησης

Ηλίανθος 300 400 1
Από τα 4-8 ζεύγη πραγματικών 

φύλλων

Όσπρια παραγωγής καρπού 100 140 2

1η εφαρμογή με φυτά ύψους 

10-15 εκατοστών

2η εφαρμ. Πριν την άνθηση

Κηπευτικά 200 270 1 Από τα 4-6 πραγματικά φύλλα.

Πυρηνόκαρπα, 

Γιγαρτόκαρπα
100-120 140-160 2-3

1-2 εφαρμογές στην καρπόδεση,

1 εφαρμογή μετασυλλεκτικά

Εσπεριδοειδή, Ελιά 100 140 3

1η και 2η εφαρμογή πριν

την άνθηση,

3η εφαρμογή στην καρπόδεση

Αμπέλι 100-120 140-160 4

1η εφαρμογή στην έκπτυξη 

των οφθαλμών

2η εφ. σε διαχωρισμένα τσαμπιά

3η εφ. στην καρπόδεση

4η εφ. Κατά την αύξηση μεγεθών 

των ρογών.

Ανθοκομία και 

καλλωπιστικά

10ml/

100 m2

14gr./

100 m2
1

Στα πρώτα στάδια του βιολογικού 

κύκλου

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

Για εφαρμογές στα θερμοκήπια οι δόσεις θα πρέπει να μειωθούν κατά το 

εν τρίτο. Στις διαφυλλικές εφαρμογές σε καλλιέργειες υπό κάλυψη το 

διάλυμα δεν πρέπει να ξεπερνάει την συγκέντρωση των 100 ml/ 100λίτρα 

(137 γρ./ 100λίτρα). Σε περίπτωση ανάμιξης με άλλα σκευάσματα, να 

γίνουν προληπτικές δοκιμές συνδυαστικότητας σε μικρές επιφάνειες. 

Ξεπλένουμε σχολαστικά τα ψεκαστικά μηχανήματα μετά τις εφαρμογές για να 

αποφύγουμε την συσσώρευση ιζημάτων. Μην συνδυάζετε με προϊόντα που 

έχουν συσκευαστεί σε υδατοδιαλυτές συσκευασίες διότι το βόριο μπορεί να 

μην είναι συμβατό με αυτές και να δημιουργηθούν μάζες ζελατίνης.

Να χρησιμοποιείται μόνο όταν διαπιστωθεί ανάγκη. Μην υπερβαίνετε τις

συνιστώμενες δόσεις.   


