
 
 

 

   
 

  
 

   
 

   
 

FERTILIZANTES

www.tradecorp.pt

Boro líquido sob a forma de etanolamina

tradebor

CARATERÍSTICAS

Solução altamente concentrada em boro, produzida para prevenir e corrigir deficiências devidas a 
desequilíbrios ou deficiências na assimilação deste micronutriente. Graças à sua formulação especial, 
na forma de etanolamina, o Tradebor é recomendado para melhorar a floração, a germinação do pólen, a 
fecundação, o vingamento e o desenvolvimento dos frutos em todas as culturas.

BENEFÍCIOS 

-  Solução eficaz para prevenir e corrigir deficiências de boro.

-  Ideal para obter uma melhor floração, germinação de pólen, fecundação de flores, estabelecimento e 
desenvolvimento de frutos.

-  Rápida ação graças ao efeito de translocação do boro etanolamina, o que facilita a sua absorção e 
assimilação.

- Boa compatibilidade com a maioria dos fertilizantes e produtos fitofarmacêuticos.

-  Segurança máxima devido à ausência de problemas de fitoxicidade.

-  Pode ser utilizado em Agricultura Biológica.
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FERTILIZANTES

COMPOSIÇÃO

-  Boro (B): 15,4% (p/v) ou 11% (p/p)

- pH: 7,5

- Densidade: 1,4

tradebor

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.

ADUBO CE

INFORMAÇÕES  
COMPLEMENTARES

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

-  Recomenda-se fazer uma prova antes da mistura.

-  O boro é um elemento com mobilidade reduzida, no interior da planta, pelo que a aplicação foliar deve 
ser feita de modo a molhar toda a massa foliar o mais uniformemente possível e, em particular, os 
rebentos e os frutos onde este nutriente é mais necessário.
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CONDIÇÕES  
DE APLICAÇÃO

Efetuar 2 a 3 aplicações durante o ciclo 
vegetativo da cultura

APLICAÇÃO FOLIAR

Fruteiras 1-2 L/ha

Cereais 1-2 L/ha

Hortícolas 1-2 L/ha

Olival 2-3 L/ha

Vinha 2-3 L/ha


