
BorOil
Listové hnojivo s bórom

Povolený v systéme ekologického 
poľnohospodárstva.



FUNKCIA
Účinok
	| Umocňuje účinok fungicídov a tým znižuje ich 
dávkovanie
	| Optimalizuje výživu rastlín bórom
	| Zlepšuje priľnavosť a rovnomerné nanesenie 
hnojiva (zmáčadlo)

Zloženie
	| Bóretanolamín odpovedajúci 3,0 % bóru (B)
	| Hustota: 1,0-1,2 g.cm-3

	| pH: 7,0 - 9,0

Pôsobenie
BorOil v ošetrených rastlinách optimalizuje výživu 
rastlín bórom a tým zvyšuje množstvo a kvalitu vý-
nosu plodín. Vodorozpustný bór vo forme bóreta- 
nolamínu je v hnojive veľmi rýchlo absorbovaný 
pletivami rastlín. BorOil obsahuje aj bioaktívne 
výťažky z kokosovníka, citrónovej trávy a citruso-
vých plodov, ktoré posilňujú imunitný systém rast- 
lín. Tieto prírodné výťažky zároveň zabezpečia vy-
nikajúcu dostupnosť a absorpciu hnojiva, pretože 
zlepšia priľnavosť a rovnomerné nanesenie hnojiva 
po celej listovej ploche rastliny.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ 
KVAPALINY
Aplikačnú dávku hnojiva rozmiešajte v malom 
množstve vody a vlejte do postrekovača naplnené-
ho vodou do 1⁄2 objemu. Rozmiešajte a doplňte na 
požadovaný objem postrekovej kvapaliny, ktorá sa 
premiešava počas aplikácie. V prípade tank-mixu 
pridávajte BorOil až ako poslednú zložku.

KOMPATIBILITA
BorOil sa nemôže použiť v tank-mixe spolu s príprav-
kami na ochranu rastlín, ktoré po rozpustení majú 
pH menšie ako 6. V prípade prípravkov obsahujú- 
cich meď je možné miešať do dávky 0,5 kg medi. Pri 
miešaní hnojiva so sírou treba použiť dolnú hranicu 
oboch prípravkov a nepostrekovať pri vysokých tep-
lotách.

UPOZORNENIE
Pre zníženie rizika poškodenia včiel doporuču-
jeme aplikovať v mimoletovom čase včiel. 
Pri predávkovaní môže byť hnojivo fytotoxické!

NÁVOD NA POUŽITIE HNOJIVA
Plodina  Aplikácia  Intervaly a odporúčania

Vinič   1-3 l/ha   Opakovať 2- až 3-krát alebo podľa potreby.

Ovocné sady  1-3 l/ha   Opakovať 2- až 3-krát alebo podľa potreby.

Záhradníctvo  1-2 l/ha   Opakovať podľa potreby.

Obilniny   1-2 l/ha   Opakovať podľa potreby.



HNOJIVO BOROIL 
ZVYŠUJE ÚČINOK 
FUNGICÍDOV 
A INSEKTICÍDOV

PRÍZNAKY NEDOSTATKU 
ALEBO NADBYTKU B
Jeho nedostatok spôsobuje fyziologické poruchy. 
Keďže pôsobí na rast meristémových pletín, preja-
vuje sa jeho nedostatok v odumieraní vrcholcov, 
výhonkov a koreňov, nenasadzovaním kvetných 
výhonkov. Nadbytok bóru je pre rastlinu toxický.

ZMÁČADLO
Povrchové napätie je efekt, pri ktorom sa povrch 
kvapalín chová ako elastická fólia a snaží sa do-
siahnuť čo možno najhladší stav s minimálnou 
plochou. To znamená, že sa povrch tekutiny snaží 
dosiahnuť stav s najmenšou energiou. Čím väčšie 
je povrchové napätie, tým „guľatejšia“ je kvapôčka 
tejto kvapaliny.

MÚČNATKA
Napadnuté rastliny: Vinohrady, jahody, zeleniny
Poškodenie: Pre všetky múčnatky je typický hustý 
múčnatý povlak, ktorým pokrývajú listy a ston-
ky napadnutých rastlín. Neskôr listy usychajú a 
rastlina tým prichádza o veľkú časť asimilačnej 
plochy a v prípade okrasných rastlín samozrejme 
stráca aj svoju estetickú hodnotu. Múčnatka sa vy-
skytuje predovšetkým na takých rastlinách, ktoré 
trpia nedostatkom svetla, sú umiestnené na málo 
vzdušných miestach alebo sú výdatne hnojené 
dusíkom. Jednotlivé druhy a odrody rastlín sú na 
múčnatku rôzne citlivé. B (BÓR)

Bór je katalyzátorom rastu meristémových pletív, 
urýchľuje príjem živín, má vplyv na metabolizmus 
sacharidov (zvýšenie obsahu cukru), tvorbu a sta-
bilitu bunkovej blany.



DÁVKA:
	| 1-2 l / ha poľná výroba,
	| 1-2 l / ha zelenina, skleníky,
	| 1-2 l / ha vinohrady a ovocné sady,
	| 3-5 l / ha vinohrady a ovocné sady jesenný a jarný postrek.
	| Použiteľnosť tak v poľnohospodárstve ako aj v záhradkárstve.
	| Ekologický prípravok.

Používajte vodu nie menej 
ako je udávané nižšie:
	| Záhradníctvo: min. 1000 L/ha
	| Obilniny: min. 300 L/ha
	| Ovocie: min. 500 L/ha
	| Vinohrady: min. 500 L/ha

Formulácia: Roztok
Balenie: 0,5 L, 1 L, 5 L

Praktická rada

Lepšia priľnavosť a zvýšenie efektívnosti 
postrekov.

941 36 Rúbaň 176
telefón: 035/ 64 07 740

e-mail: bioservis@biotomal.sk
www.biotomal.sk

NEOBSAHUJE MATRINE

NEOBSAHUJE FOSFONÁTY

NAJÚČINNEJŠIE PÔSOBENIE 
PRI PH 3-6


