
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: 
Βλέπε επί της συσκευασίας1 L Καθαρό βάρος:

1,33 kg ±2%

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Βόριο (B), υδατοδιαλυτό 10% β/β

ΦΥΣΙΚΟ - ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
pH: 8,3 περίπου.

ΚΥΡΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Άλατα Βορίου, Αλκυλαμίνες.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Να φυλάσσεται στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε μέρος ξηρό 
και δροσερό και θερμοκρασίες μεταξύ 0ºC και 35ºC, για να διατηρηθεί 
σταθερό για τουλάχιστον 3 χρόνια.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ/ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη 
του προϊόντος ή την ετικέτα. P102: Μακριά από παιδιά. P103: Διαβάστε 
την ετικέτα πριν από τη χρήση.
TΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777 (24 ώρες).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το HUMIBOR είναι σταθερό διάλυμα λιπάσματος βορίου βασιζόμενο 
σε ένα μη ιονισμένο μοριακό σύμπλοκο βορίου-αλκυλαμίνης, έτσι 
ώστε το στοιχείο του βορίου να απορροφάται διασυστηματικά και να 
αποδεσμεύεται διαμέσου της ροής των φυτικών χυμών. Το σύμπλοκο 
βορίου προάγει τη μεταφορά σακχάρων στους νεαρούς βλαστούς.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Η εφαρμογή του προϊόντος, ευνοεί τη γονιμοποίηση και την καρπόδεση 
και προάγει τη βλάστηση μέσω της μεταφοράς θεμελιωδών μονάδων 
για τη βιοσύνθεση σακχάρων στους νεαρούς βλαστούς.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Στα εσπεριδοειδή, οπωροφόρα, λαχανικά, αμπέλι και ελιά: Εφαρμόζεται
διαφυλλικά με δόση 200-300 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό (200-300 κ.εκ./ 
στρέμμα) ή με υδρολίπανση, με δόση 400-600 κ.εκ./ στρέμμα.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Δεν θα πρέπει να αναμειγνύεται με ορυκτέλαια και προϊόντα που 
περιέχουν θείο.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Εγγυόμαστε το περιεχόμενο, τις ιδιότητες και την ποιότητα του 
σκευάσματος, μόνον όταν αυτό βρίσκεται σφραγισμένο στην αρχική 
του συσκευασία. Διάφορες παράμετροι, πέρα από τον έλεγχο μας, 
όπως η προετοιμασία του μείγματος, οι δόσεις εφαρμογής, η τεχνική 
της εφαρμογής, οι καιρικές συνθήκες κ.α., μπορεί να επηρεάσουν την 
αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Ο χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη 
για ζημίες που τυχόν προκληθούν σε καλλιέργειες, στο έδαφος ή/και 
στον ίδιο, ως αποτέλεσμα της μη τήρησης των οδηγιών χρήσης που 
αναγράφονται επί της συσκευασίας ή ως αποτέλεσμα ακατάλληλης 
αποθήκευσης του προϊόντος. Συνιστάται η χρήση του προϊόντος 
υπό τις συμβουλές γεωτεχνικού. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνον σε 
περίπτωση διαπιστωμένης ανάγκης. Μην υπερβαίνετε τις συνιστώμενες 
δόσεις. Διαβάστε προσεκτικά το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.

HUMIBOR

HUMIBOR
ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ
Υγρό διάλυμα λιπάσματος Βορίου (Β)
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ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ 
ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗ 

ΧΡΗΣΗ

 

Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση στη 
βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους 
Κανονισμούς (ΕΚ) 834/2007 (EE L 189) και 
889/2008 (EE L 250), όπως κάθε φορά ισχύουν.
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