
Îngrăşământ lichid cu microelemente pentru fertilizare foliară  şi prin irigaţie. 
POATE FI UTILIZAT IN AGRICULTURA ECOLOGICA CONFORM REG.CE 834/2007
Conţinut: Îngrăşământ concentrat cu 15% Bor complexat cu etanolamină (%m/v).
Formulă de calitate superioară liber de sodiu,100 % bor solubil în apă; pH –ul produsului: 8,0- 8,2 ;Densitatea 1,34; 

Temperatura de depozitare este cuprinsă între+4o şi+30o C
Doze de aplicare: Rapiţa: 1,0-2,0 litri /ha începând cu stadiul D1-D2 ;Floarea soarelui, porumb: 1,0-2,0 litri/ha 

la înalţimea de 12-15 cm; Leguminoase pentru boabe , sfecla pentru zahăr şi cicoare: 1-2 litri/ha pe soluri bine 
aprovizionate; pe soluri uşoare se aplică 2 tratamente a câte 2 litri/ha; Pomi fructiferi: 100- 300 ml/100 litri soluţie în 
2 tratamente ; primul înainte de îmbobocire şi al doilea la formarea fructelor iar în anii cu recolte bogate se 
recomandă şi al treilea tratament imediat după recoltare; Viţa de vie: 300-500 ml/100 litri soluţie înainte şi după 
înflorire; Varza, conopida, tomate, castraveti:1,0 -2,0 litri/ha la două săptămâni de la transplantare; Morcov, telina: 
1,0-2,0 litri /ha între stadiile 10-15 cm; Lucerna: 1,0-3,0 litri/ ha după fiecare coasă; Cartof: 1 litru/ha odată cu 
tratamentele fitosanitare. 
Borul joaca un rol cheie intr-o gama variata de functii ale plantelor, inclusiv formarea si stabilitatea peretelui 
celular, mentinerea integritatii structurale si functionale a membranelor celulare, circulatia substantelor 
nutritive in partile in crestere ale plantelor si contribuie la dezvoltarea florilor si fructelor, eficacitatea 
polenizarii si formarea semintelor.
A se aplica doar în situaţiile în care  există o necesitate recunoscută. A nu se depaşi dozele recomandate.
A se evita pe cât posibil aplicarea în perioada înfloririi.La aplicarea în fenofaze timpurii se poate aplica ½ din 
doza recomandată. 
Deoarece  modul de depozitare şi/sau administrare nu poate fi controlat de către producător/ distribuitor, iar toate 
situaţiile concrete de utilizare nu au putut fi luate în considerare, nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele 
daune directe sau indirecte provocate în timpul depozitării şi/sau al administrării produsului.Producătorul/
distribuitorul, este răspunzător de calitatea produsului în momentul livrării şi nu preia riscurile ce pot apărea în 
momentul depozitării şi/sau al aplicării.Ambalajele se vor înlatura conform legislatiei in vigoare.

Produs în UE,  FITOSERV SRL, 
Intr. Parfumului Nr.6, S3, Bucureşti, România, 
tel/fax: 0213214363; mobil: 0723298293 ;
e-mail:office.fitoserv@rdsmail.ro
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