
ROSABOR

Hnojivo ES

Bóretanolamín

Obsah živín:
Bor (B) vodorozpustný  11 % hmotnostních (150 g/l) v kapalné formě.

Rozsah a způsob použití:
Kapalné hnojivo s vysokým obsahem boru určené především pro plodiny s vysokými nároky 
na bór jako je cukrovka,řepka, slunečnice, mák nebo pro rychlé řešení okamžitého 
nedostatku bóru u ostatních plodin. Aplikuje se buď preventivně v doporučených dávkách a 
fázích růstu plodin nebo na základě výsledků ARR nebo při objevení  symptomů nedostatku.

Dávkování:
Plodina Dávka  l/ha Poznámka a termín aplikace
Cukrovka
zvýšení cukernatosti,ochrana
proti srdéčkové hnilobě

  3 - 5 1 – 2 aplikace od fáze 4-6 listů do 
uzavírání řádků

Řepka ozimá
1. zlepšení zakořenění a zvýšení

zimovzdornosti
2. zvýšení násady květů, zlepšení

opylování,zrovnoměrnění 
dozrávání

  2 - 3 1 aplikace na podzim ve fázi 3-6 listů
(většinou v kombinaci s CCC a fungicidy)
1 aplikace od fáze prodlužování do fáze 
květu

Mák
zlepšení opylení    1 - 2 1 aplikace ve fázi 4-6 pravých listů
Slunečnice
zlepšení opylení,zvýšení počtu 
nažek, zpevnění úborů

   2 - 3 1 – 2 aplikace od fáze 5 páru pravých 
listů do kvetení

Ovocné stromy
zlepšení opylení       2 2 aplikace od začátku květu do odkvětu

1 aplikace po sklizni
Vinná réva
zlepšení odkvétání, zabránění 
sprchávání hroznů

  
      2 2 aplikace před květem

Dávka vody: 150  až 400 l/ha
Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračujte doporučené dávkování.
pH produktu: 8,0 – 8,2
pH (v 1,5 % roztoku): 8,5 ± 0,4
Hustota: 1,36

Specifické požadavky pro skladování : Skladujte v uzavřených originálních obalech  při 
teplotě  + 5 až 30 °C. Uchovávejte mimo dosah dětí a odděleně od potravin, nápojů a krmiv 
(S 2/13)

Pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti lidí a k ochraně životního prostředí:
Nejezte, nepijte a nekuřte při používání (S20/21) Zamezte styku s kůží a očima (S24/25). Při 
zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc (S26). Při  
styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody (S27). Používejte vhodný ochranný 
oděv, ochranné rukavice,osobní ochranné pracovní prostředky pro oči a obličej (S36/37/39)

Vyrábí:   ROSIER SA, Rue du Berceau 1, B-7911 Moustier, Belgie



Dovozce:  AGRO ALIANCE s.r.o., Třebotov 304, 252 26
Objem dodávaného hnojiva:   10 l (13,6 kg)  kanystry  PE
Doba použitelnosti: 3 roky od data plnění při skladování v původních obalech
Datum výroby: uveden na obalu
Číslo vyrobené šarže: uvedeno na obalu


