
 
 

 

   
 

  
 

   
 

   
 

FERTILIZANTES

www.tradecorp.pt

Fertilizante NPK rico em boro

CARATERÍSTICAS

BENEFÍCIOS 

Especialmente desenvolvido para a prevenção e correção de carências de boro e alguns micronutrientes, 
provocadas por deficiências ou desequilibrios na assimilação.
A aplicação do Borexpert é posicionada em estados exigentes em boro como sejam o abrolhamento, a 
floração e o vingamento dos frutos.
Pelas suas caraterísticas recomenda-se a aplicação do Borexpert em pós-colheita.

-  O Borexpert é muito importante na altura dos abrolhamentos, florações e vingamentos pois contém um 
importante teor em boro que tem um papel fundamental no crescimento dos meristemas, ajudando na 
fertilidade e crescimento do tubo polínico e interfere diretamente na síntese dos ácidos nucleicos e no 
transporte e metabolismo dos açúcares.

-  Em aplicações de pós-colheita, o Borexpert, tem uma importante ação pois aumenta as reservas ao nível 
da madeira e dos órgãos perenes para a campanha seguinte. Esse aumento de reservas vai permitir que 
no ano seguinte ocorra uma melhor diferenciação floral, uma melhor recetividade do pólen e uma melhor 
taxa de vingamento.
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FERTILIZANTES

COMPOSIÇÃO

-  Azoto (N) total: 10% (p/p)

-  Azoto (N) nítrico: 2,3% (p/p)

-  Azoto (N) ureico: 7,7% (p/p)

-  Potássio (K2O): 8% (p/p)

-  Enxofre (SO3): 7,6% (p/(p)

-  Boro (B): 8,1% (p/p)

-  Cobre (Cu): 1% (p/p)

-  Manganês (Mn): 1% (p/p)

-  Zinco (Zn): 4% (p/p)

-  pH: 5,6

-  Solubilidade: 80 g/L
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CONDIÇÕES  
DE APLICAÇÃO

Efetuar 2 a 3 aplicações durante o ciclo 
vegetativo da cultura.
Também recomendado para aplicações em 
pós-colheita.

APLICAÇÃO FOLIAR

Fruteiras 1-2 kg/ha

Hortícolas 1-2 kg/ha

Olival 2-3 kg/ha

Vinha 2-3 kg/ha

INFORMAÇÕES  
COMPLEMENTARES

-  O Borexpert é compatível com a maioria dos fertilizantes e produtos fitofarmacêuticos.

-  Recomenda-se fazer uma prova antes da mistura.
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NOTA: Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores que estão fora do 
nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas caraterísticas previstas na Lei.
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