BÓR 150
HNOJIVO ES, Boroethanolamin se stopovou živinou, bórem, B
11,0 % B
vodorozpustný bór

150 g/l

Zvláštní pokyny pro používání: Používá se formou mimokořenové výživy postřikem na list rostlin.
Používat pouze v případě skutečné potřeby, nepřekračovat doporučené dávkování!
Obsah balení: 27,2 kg  680 kg  1360 kg (tj. 20 litrů  500 litrů  1000 litrů).
Výrobce: AGRA GROUP a.s., Tovární 201, 387 15 Střelské Hoštice, Česká republika,
tel.: +420 383 399 737.
Podmínky skladování: Skladujte v originálních obalech při teplotě -25 °C až +30 °C na chladném a dobře
větraném místě.
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Maximální množství vrstev při skladování: Kanystry 21 dm : 3 vrstvy • kontejner 1 m : 2 vrstvy.
Doba použitelnosti: 18 měsíců od data výroby hnojiva při dodržení podmínek skladování.
Rozsah a způsob použití: Dávkování 0,7-4,1 kg/ha (tj. 0,5-3 litry/ha).
Při aplikaci dbáme těchto zásad:
1. Nepřekračujeme doporučenou koncentraci živného roztoku 1%.
2. Nestříkáme při prudkém slunci a vysokých teplotách; nejlepší je ranní (po sejití rosy) nebo pozdně
odpolední aplikace, postřik před deštěm nebo za deště není účinný.
3. Nestříkáme porosty fyziologicky či mechanicky poškozené nebo silně napadené chorobami
a škůdci.
4. Připravenou postřikovou jíchu za stálého míchání ihned aplikujeme až do úplného spotřebování.
Listové hnojivo BÓR 150 je určeno pro vyrovnání nedostatku bóru v rostlinách. Aplikuje se samostatně,
případně v kombinaci s jinými listovými hnojivy (např. CAMPOFORT® a FORTESTIM®) a přípravky na
ochranu rostlin. Nekombinovat s hnojivy, která obsahují vápník (Ca) a mangan (Mn).
Tabulka mísitelnosti přídavkového hnojiva BÓR 150 s listovými hnojivy CAMPOFORT ® a
FORTESTIM®
Druh listového hnojiva
Mísitelnost
Druh listového hnojiva
Mísitelnost
RETAFOS® prim
CAMPOFORT ® Garant K
ano
ano
CAMPOFORT ® Fosfamid
CAMPOFORT ® Garant Ca
ne
ne
FORTESTIM®- alfa
CAMPOFORT ® Special B
ano
ano
FORTESTIM®- beta
CAMPOFORT ® Special Mn
ano
ne
®
FORTESTIM - gama
CAMPOFORT ® Special Zn
ano
ano
FORTESTIM®- delta
CAMPOFORT ® Special Fe
ano
ano
®
CAMPOFORT Plus
CAMPOFORT ® Ultra Ca
ano
ne
CAMPOFORT ® Forte
CAMPOFORT ® Ultra B
ano
ano
®
®
CAMPOFORT Garant P
CAMPOFORT Ultra Fe
ano
ano
Při kombinování s dalšími hnojivy a přípravky na ochranu rostlin doporučujeme vždy provést zkoušku
mísitelnosti. Hnojivo přidáváme jako poslední složku. Nikdy nevytvářejte tank mix z koncentrovaných složek.
Obsah rizikových prvků v hnojivu nepřekračuje limitní hodnoty stanovené vyhláškou č. 474/2000 Sb.
(Cd ˂ 1 mg/kg • Pb ˂ 10 mg/kg • Hg ˂ 1 mg/kg • As ˂ 10 mg/kg • Cr ˂ 50 mg/kg).
Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280: Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
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První pomoc:
Při zasažení očí: Okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Při požití: Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí); nikdy nevyvolávejte
zvracení. Zvrací-li postižený sám, zabraňte aspiraci zvratků. Při zvracení zajistěte, aby byla hlava níže než
tělo. Vždy zajistěte lékařské ošetření.
Při styku s kůží: Odstraňte zasažený oděv. Umyjte velkým množstvím studené vody, pak bez
mechanického dráždění umyjte zasažená místa teplou vodou a mýdlem a ošetřete reparačním krémem.
AGRA servis: www.agra.cz, tel.: +420 383 399 737
Způsoby zneškodňování látky/přípravku:
Zbytky přípravku (případně oplachovou vodu) shromážděte k opětovnému použití jako hnojiva.
Výrobek je uváděn do oběhu v souladu s požadavky Nařízení (ES) č. 2003/2003 O hnojivech ze dne
13.10.2003 ve znění pozdějších předpisů. Výrobek odpovídá typu, uvedenému v odstavci E.1.1.d Přílohy 1
Nařízení.
Datum výroby/číslo výrobní šarže:
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