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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

SUPA BOR ΠΡΟΪΟΝΤΑ AGRICHEM 

 
Εξειδικευμένο σκεύασμα για διόρθωση τροφοπενιών βορίου. 

 

 
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Βόριο (Β) Υδατοδιαλυτό 8,3% β/β, 10% β/ο (Cas No 10043-35-3) ως βοριούχος 
αιθαλοναμίνη 
 
Προϊόν: AGRICHEM 

Παρασκευαστής: AGRICHEM  

Αποκλειστική Διάθεση για την Ελλάδα: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ 

 

 
ΛΙΠΑΣΜΑ Ε.K. 
 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΚ. ΑΡΙΘΜ. 889/2008) 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
 
Γιγαρτόκαρπα-Πυρηνόκαρπα: Συστήνονται 3 ψεκασμοί, α) από το φούσκωμα των 
οφθαλμών μέχρι πριν την άνθηση, β) στην πτώση των πετάλων και γ) μετά τη 
συγκομιδή. Δόση: 100-200 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Ελιά: Συστήνονται ψεκασμοί πριν την 
έναρξη της άνθησης, στην καρπόδεση και μετά τη συγκομιδή. Δόση: 100-200 κ.εκ./100 
λίτρα νερό. Αμπέλι (επιτραπέζιο, οινοποιήσιμο, σταφίδα): Συστήνονται ψεκασμοί 
στην εμφάνιση των ανθοταξιανθιών, στο ξεχώρισμα των ανθοταξιανθιών και στην 
καρπόδεση. Δόση: 100-200 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Εσπεριδοειδή: Συστήνονται 
ψεκασμοί, α) πριν την άνθηση, β) στην καρπόδεση και στην ανάπτυξη των καρπών. 
Δόση: 50-100 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Ακρόδρυα: Συστήνονται ψεκασμοί, πριν άνθηση, 
στην καρπόδεση και μετά τη συγκομιδή. Δόση: 100-200 κ.εκ./100 λίτρα νερό. 
Κηπευτικά (Τομάτα, Πιπεριά, Αγγούρι, Μελιτζάνα, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι, 
Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Λάχανο): Συστήνονται ψεκασμοί στο 4ο-6ο φύλλο και 
επανάληψη όποτε απαιτείται. Δόση: 100-200 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Φράουλα: 
Συστήνονται ψεκασμοί στην έναρξη της άνθησης και επανάληψη 14ημέρες μετά, σε 
δόση 100-200 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Ελαιοκράμβη, Ζαχαρότευτλα: Συστήνονται 
ψεκασμοί στο 4ο -6ο φύλλο και επανάληψη όποτε απαιτείται. Δόση: 100-200 κ.εκ./100 
λίτρα νερό. Φασόλια, Φασολάκια, Kαρότα, Κρεμμύδι: Συστήνονται ψεκασμοί στα 15 
εκ. ύψος φυτού ή εφόσον υπάρχει επαρκής φυλλική επιφάνεια. Πατάτες: Συνιστώνται 
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ψεκασμοί 3-4 εβδομάδες μετά το φύτρωμα και 14 ημέρες μετά την κονδυλοποίηση, σε 
δόση 100-200 κ.εκ./100 λίτρα νερό. 
Όσπρια: Συνιστώνται ψεκασμοί στο 4ο-5ο φύλλο. Δόση: 100-200 κ.εκ./100 λίτρα νερό. 
Βαμβάκι: Συνιστώνται ψεκασμοί στο 4ο -6ο φύλλο στην εμφάνιση των καρυδιών σε 
δόση 100-200 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Σιτηρά: Συστήνονται ψεκασμοί στο αδέλφωμα σε 
δόση 100-200 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Υδρολίπανση: Δόση 250-400 κ.εκ./στρ, στα 
αντίστοιχα στάδια. Θερμοκήπιο: 100-200 κ.εκ./100 λίτρα νερό στα αντίστοιχα στάδια 
των υπαίθριων καλλιεργειών. 
 
 

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
Οι προτεινόμενες δόσεις είναι καθαρά ενδεικτικές και μεταβάλλονται ανάλογα με τη 
θερμοκρασία, την ηλιοφάνεια καθώς και από το εδαφικό pH, την επάρκεια νερού κ.τ.λ. 
Να αποφεύγεται η χρήση σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Ανακινήστε καλά πριν τη 
χρήση. Οι εφαρμογές συστήνονται να γίνονται νωρίς το πρωί ή το απόγευμα. Μην 
υπερβαίνεται τις συνιστώμενες δοσολογίες. Συστήνεται η εφαρμογή του μόνο 
σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της ετικέτας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι ευθύνη 
του αγοραστή. ΠΡΟΣΟΧΗ: Να μην εφαρμόζεται όταν υπάρχει δραστηριότητα μελισσών 

 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 
• Eίναι σε μορφή πυκνού εναιωρήματος 

• Έχει μικροσωματίδια που διασφαλίζουν ομοιόμορφη κατανομή και γρήγορη 
και αποτελεσματική απορρόφηση από το φυτό 

• Μπορεί να εφαρμοστεί μαζί με μεγάλη γκάμα αγροχημικών, μειώνοντας τον 
αριθμό και το συνολικό κόστος των ψεκασμών. 

• H ειδική του φόρμουλα καθιστά πιο εύκολη την διασπορά του μέσα στα 

ψεκαστικά υλικά και στις δεξαμενές αναμείξεως και άρδευσης. 

 

 
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:  
Ph: 6-7 
Ειδικό βάρος: 1,19-1,21 

  
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: 
Επικοινωνήστε με τους κατά τόπους γεωπόνους.  
 

 
• Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 

ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

• ΠΡΟΣΟΧΗ:  Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν 
πριν από κάθε χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν 
χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα. 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  
Στην αρχική του συσκευασία, κλειστό σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. 
 


