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AGRIBOR®                        

Amestec pe bază de bor și alte microelemente 

Descriere 

AGRIBOR®
  este o formulare specială de micronutrienți destinată în special satisfacerii cerințelor 

celor mai importante culturi de crucifere/ brassicaceae, însă care poate fi utilizat și pentru majoritatea 

celorlalte culturi horticole si pomi fructiferi. 

 

Avantaje 

• Ideal pentru crucifere 

• Absorbție și eficiență biologică ridicate 

• Coținut ridicat de B, Mn, Zn.  

• Are ca efect îmbunătățirea fertilității polenului sporind formarea de flori rezultând un număr 

mai mare de fructe. 

• Se aplică prin stropire foliară. 

 

AGRIBOR® constituie o excelentă sursă de Bor pentru culturile cu cerințe ridicate pentru acest 

element cum sunt cele de rapiță, floarea soarelui sau sfecla de zahăr. Cruciferele și leguminoasele 

sunt specii susceptibile în mod special la carența de Bor. Aprovizionarea suficientă cu Bor poate 

preveni sau chiar vindeca cele mai importante deficiențe de nutriție și în același timp poate spori 

calitatea producției prin creșterea conținutului de ulei sau zahăr.  

 

AGRIBOR®
 are, de asemenea, un conținut ridicat de Magneziu, Mangan, Zinc și Azot care cresc 

eficiența aplicării produsului, ce rezolvă astfel o gam[ mai largă de probleme de nutriție a plantelor. 

 

Compoziție %w/w  Specificații 

Bor (B) solubil în apă 8,0  Solubilitate 200 g/l 

Mangan (Mn) chelatat cu EDTA, solubil în apă 1,0  pH (sol. 1%) 6 ± 7 

Molibden (Mo) solubil în apă 0,05   

Zinc (Zn) chelatat cu EDTA, solubil în apă 0,1   

Oxid de magneziu (MgO), solubil în apă 6,0   

Trioxid de sulf (SO3) solubil în apă 10,0   

Azot total (N) ureic 6,0   

 

 

 



Recomandări de utilizare 

Cultura Doza Moment de aplicare 

Legume 
 

Foliar: 1-2 kg/ha 
2-3 tratamente înaintea înfloritului 

Rapiță, sfeclă de zahăr Foliar: 3-4 kg/ha 
3-4 tratamente la interval de 15-20 zile 

începând cu 4-6 frunze adevărate 

Floatea soarelui, porumb, cartof Foliar: 2-4 kg/ha 
3-4 tratamente la interval de 15-20 zile pe 

parcursul creșterii active și dezvoltării culturii 

Pomi fructiferi Foliar: 2-3 kg/ha 
2-3 tratamente înaintea înfloritului și pe 

parcursul creșterii fructelor 

Atenție! Întotdeauna cititi cu atenție recomandările de pe etichetă. 

AGRIBOR® este stabil de la +50 C la +350 C și trebuie să fie păstrat în locuri aerisite, răcoroase, 

uscate, departe de surse de căldură/ aprindere si să fie protejat de lumina soarelui. 

 


