
FELHASZNÁLÁSI UTASÍTÁSOK: 
A készítmény felhasználható a bórigényes növények megelőző jellegű 
bór-táplálására, vagy a már kialakult hiánytünetek kezelésére.

Őszi gabonafélékben kijuttatása a szárbaindulás időszakában ajánlott, 
maximum 1%-os töménységben.

Kukoricában felhasználása a csődifferenciálódás időszakában (5-7 
leveles stádium), valamint a virágzás-terméskötődés idején javasolt a 
megtermékenyülés fokozására.

Napraforgóban történő kijuttatása elsősorban a virágzást megelőző-
en, a csillagbimbós állapotban, a terméskötődés javítása érdekében, az 
egyéb növényvédelmi beavatkozásokkal együttesen javasolt. Maximális 
töménysége a permetlében nem haladhatja meg az 1%-ot.

Őszi káposztarepcében való felhasználása elsősorban a szárbaindu-
lás kezdetén, valamint a zöldbimbós állapotban javasolt a terméskötő-
dés javítására. A készítmény töménysége a permetlében nem haladhat-
ja meg az 1%-ot.

Cukorrépában a bórhiányos állapot megelőzésére a sorzáródáskor, 
majd a lombvédelmi kezelésekkel együttesen történő kijuttatása ajánlott. 
A készítmény töménysége a permetlében nem haladhatja meg az 1%-ot.

Almástermésűekben és csonthéjasokban a terméskötődés javítása 
érdekében a virágzás kezdetén, teljes virágzásban, majd a sziromhul-
láskor, több alkalommal javasolt a készítmény felhasználása, maximum 
0,3%-os töménységben.

Zöldségfélékben a bórhiányos állapot megelőzésére a kiültetés utáni 
harmadik héttől kezdődően több alkalommal javasolt. A permetlében a 
készítmény maximális koncentrációja dinnye esetében maximum 0,5%-
os, egyéb zöldségfélékben pedig maximum 0,2%-os lehet.

Burgonyában a készítmény a gumóképződés időszakában használható.

Szőlőben a terméskötődés elősegítése érdekében, valamint a madár-
kásodás megakadályozására a virágzás kezdetén, valamint a teljes vi-
rágzás időszakában javasolt a készítmény kijuttatása, maximum 0,5%-
os töménységben.

Csak kifejezetten szükséges esetben használandó, 
a megfelelő dózis túllépése tilos!

Gyártja: LOVOCHEMIE A.S.
 Terezínská 57, Lovosice, Cseh Köztársaság
 Tel: +420 416 561 111

Forgalmazza: AGROMETRY KFT.
 2000 Szentendre, Kisforrás u. 30.
 Tel.:  +36 20 910-9503,  +36 20 365-6915
 E-mail: info@agrometry.hu

Nettó tartalom: 20 L
(=27,6 kg)

BÓRNEO 150 
BÓRTARTALMÚ FOLYÉKONY LEVÉLTRÁGYA, EK MŰTRÁGYA

ÖSSZETÉTELE:  
15,18 m/v% vízoldható bór (B)  (151,8 g/l bór-etanol-amin)

Gyártási idő (nap, hó, év) és gyártási szám: 
A csomagolóburkolaton található.

Tűzveszélyességi besorolás: Nem tűzveszélyes.

Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, közvetlen napsugárzástól 
védve, fagymentes helyen minőségét legalább 24 hónapig megőrzi. 
A tárolás során a hőmérséklet nem csökkenhet 5 °C alá.

KEVERHETŐSÉG: Tankkeverékként történő alkalmazás előtt minden 
esetben keverési próba elvégzése javasolt! 
A tankkeveréket a felhasználó saját felelősségére készíti és használja 
fel. Az ebből eredő bármilyen kárért, vagy veszteségért a gyártó és for-
galmazó felelősséget nem vállal.

HULLADÉKKEZELÉS: Kerülni kell a tömény készítmény vízfolyásba 
jutását. A kiürült csomagolóanyagot háromszor ki kell öblíteni és a mo-
sófolyadékot a permetlétartályba tölteni. Az üres és gondosan kiöblített 
kannát, valamint az egyéb csomagolóanyagokat veszélyes hulladék-
ként kell kezelni, elszállíttatni és megsemmisíteni.

LÉGI KIJUTTATÁS: A szokásos lémennyiség mellett engedélyezett.

P220  Ruhától/éghető anyagtól távol tartandó/tárolandó.
P262  Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.
P280  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés 

vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltá-
volítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P314  Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.
P403  Jól szellőző helyen tárolandó.
P405  Elzárva tárolandó.

GYERMEKEK ELŐL EL KELL ZÁRNI! 
FELHASZNÁLÁS ELŐTT MINDIG OLVASSA  EL A 

HASZNÁLATI UTASÍTÁST A CÍMKÉN! 

5 999887 980220
FELHASZNÁLÁS:

Kultúra Kijuttatási időszak Dózis (l/ha)
Őszi gabona szárbaindulás kezdetén 2,0

Kukorica 5-7 leveles stádiumban, valamint a virágzás-terméskötődés időszakában 2,0
Napraforgó csillagbimbós állapotban 2,0 - 3,0

Őszi káposztarepce tavasszal a szárbaindulás kezdetéig, majd a zöldbimbós állapotban 2,0 - 3,0

Cukorrépa sorzáródáskor, majd a lombvédelmi kezelésekkel együttesen, 
több alkalommal 3,0

Almatermésűek, csonthéjasok a virágzás kezdetén, teljes virágzásban, majd sziromhulláskor 2,0
Zöldségfélék kiültetés után a harmadik héttől kezdődően több alkalommal 1,0

Burgonya gumóképződés időszakában 1,0
Szőlő a virágzás kezdetekor, valamint a teljes virágzásban 3,0


