VEGA BORO
FICHA TÉCNICA
BORO ETANOLAMINA – ADUBO CE

Composição
Macronutrientes principais: (p/p)
Boro (B) solúvel em água.................10%
pH=7,5
Formulação
• Adubo fluído
Modo de acção
Solução liquida altamente concentrada em boro na forma complexada, indicada para a
prevenção e correção de estados de carência devido a deficiências ou desequilíbrios na
assimilação deste micronutriente. Vega boro é um produto especialmente recomendado para
aplicação foliar embora também possa ser utilizado por via fertirrega.
Três razões para a Vega boro:
1.
·Apresenta uma maior rapidez de acçâo na assimilaçâo e na mobilidade do boro na
planta.
2.
·Apresenta máxima eficácia no controlo das doenças mais frequentes causadas pela
deficiência ou desequilíbrios na assimilação de boro, assim como o coração oco na beterraba, etc
..
3.·Apresenta uma óptima solubilidade proporcionando ao agricultor o máximo conforte no
manuseamento do produto.
Locais de aplicação

Especial Oliveira. Doses e épocas de aplicação

Fazer de 2 a 4 tratamentos segundo necessidades de cultura.
Tratamento

Dose

Março/Abril

200-300 ml/100 l de água

Maio

200-300 ml/100 l de água

Outono

300-500 ml/100 l de água

Nufarm Portugal, Lda
Ficha Técnica – Vega Boro

CLP
1/2

Culturas, doses e épocas de aplicação
Cultura

Em Geral

Tipo de carência

Uso foliar/Tratamentos

Débil

100-200 ml/100 l de água segundo a necessidade

Moderado

300-400 ml/100 l de água segundo a necessidade

Forte

500-600 ml/100 l de água segundo a necessidade

Extensivos

4-6 L/ha

Videira

1-1.5 L/ha

Preparação da calda
Agitar o produto antes de usar. Misturar o Veja Boro com água, agitando sempre e
completar com produtos fitossanitários, se compatíveis. Utilizar a mistura após a sua
preparação.
ADVERTÊNCIAS E INCOMPATIBILIDADES
Recomendamos Não misturar com outros produtos.
Não use com óleos e produtos derivados, tais como mistura sulfocálcica, sulfato de manganês e
sulfate de zinco.
Em caso de dúvida, faça um teste. Use apenas se claramente necessário.
Não exceda a dose adequada. Evite temperaturas extremas de armazenamento.
Guarde em local fresco e seco.

PERIGO:
H314. Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. H335. Pode provocar irritação das
vias respiratórias.
H360FD. Pode afectar a fertilidade ou o nascituro.
P281.Usar o equipamento de proteção individual exigido.
P301+P330+P331. EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o v6mito.
P305+P 351+P338. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com
água durante vários minutos. Se usar lentes de contacte, retire-as, se tal lhe for possível.
Continuar a enxaguar.
P401. Armazenar a uma temperatura não superior a 50ºC.
P102. Manter fora do alcance das crianças.
P270. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
Embalagem
• 1 Litro
Nufarm Portugal, Lda
Ficha Técnica – Vega Boro

CLP
2/2

• 5 Litros
• 20 Litros

NOTA: Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção
de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos
pelas características previstas na Lei.
Empresa distribuidora – Nufarm Portugal, Lda.
Praça de Alvalade, 7-6ºEsq.
1700-036 Lisboa
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