
Prevencia A Vykrytie 
Nedostatku Bóru

Tekuté hnojivo pre foliárnu aplikáciu 
a aplikáciu zálievkou

Bór:
Zlepšuje oplodnenie a vytvorenie plodu, uľahčuje tvorbu peľu a 
napomáha vývoju peľových zrniek. 
Pomáha pri premiestňovaní vápnika, cukrov a regulátorov rastu vo 
vnútri rastliny, najmä zapojením sa do metabolizmu auxínov. 
Znižuje výskyt fyziologických porúch ako sú: škvrnitosť jabĺk, korková 
škvrnitosť hrušiek, praskanie jabĺk, čerešní a rajčín, duté výhonky krížokvetých 
rastlín, popraskanie zeleru, vnútorné nekrózy reďkoviek a srdiečková hniloba 
cukrovej repy.
Zúčastňuje sa na formácii pektínov bunkových stien čím zlepšuje pevnosť tkanív.
Keďže je potrebný pri delení a diferenciácii buniek, optimalizuje rast koreňov a nových 
výhonkov.

HNOJIVO “ES” typu E.1.1.1(d)
Používať iba ak je to uznané za nevyhnutné. Neprekročiť príslušné dávkovanie.
Bezpečnostné Pokyny:
Nevystavujte zvýšeným teplotám a chráňte pred priamym slnečným žiarením.
Nemiešajte s prípravkami s vysokým obsahom síry, medi a olejov.
Vždy sa odporúča urobiť skúšku kompatibility.
Hnojivo skladujte pri teplote 5 až 35 °C.
Upozornenie:
Pred použitím prípravku si pozorne prečítajte všetky inštrukcie.
V prípade nejasností kontaktujte svojho distribútora.
Spoločnosť nie je zodpovedná za nesprávne použitie prípravku.

Tecnokel Amino B je vhodný na použitie pre všetky typy plodín: zelenina, ovocie, 
vinič, kvety a okrasné rastliny.

Spôsob Použitia:
Prípravok sa používa ako doplnok výživy pred kvitnutím. Pre dosiahnutie najlepších 

výsledkov aplikujte keď je rastlina vo fáze rastu, najmä po zavlažovaní alebo po daždi. 
Dávkovanie a frekvencia hnojenia závisí od stupňa deficitu bóru a odvíja sa od analýzy listov 

a pôdy.
Aplikácia Zálievkou Ku Koreňom: 

Dávkovanie 5 - 7 l/ ha. Aplikujte hlboko do pôdy pred začatím vegetatívneho obdobia, najmä v 
období pred kvitnutím. Celkovú dávku rozdeľte. Hnojivo aplikujte do koreňovej oblasti prostredníctvom 

kvapkového zavlažovacieho systému, injektážneho zariadenia, postrekovačom, ktoré zaručí prienik 
hnojiva ku koreňom.

Foliárna Aplikácia: 
Sa odporúča pri zvýšenom pH pôdy (viac ako 8) a pri zistenom nedostatku bóru.

Výrobca:
AgriTecno Fertilizantes S.L.
Paseo de Ruzafa 20, 1 - 4º, 46002, Valencia (SPAIN) 
(+34) 963 391 184 I contact-us@agritecno.es I www.agritecno.es

Distribútor                                                                             
ORGANIX, s.r.o.
Rastislavova 1067/323
951 41 Lužianky
e-mail: info@organix.sk
www.organix.sk
www.bioochrana.sk

Obsah balenia: 1 L (1,35Kg)

Plodina Termín aplikácie
Dávkovanie

(l/ha)

Ďatelina Aplikujte pri výške rastliny 10 - 15 cm a po každom kosení 1 - 2

Cibuľa
Aplikujte pri dostatočnom obsahu listov, v prípade potreby opakujte 
každých 14 dní

1

Repka olejka,  
Slnečnica,  Kukurica

Aplikujte v období pred kvitnutím, vo fáze 4 - 6 listov 1 - 2

Kôstkoviny
Aplikujte na začiatku obdobia plného kvetu
V období po zbere pred opadaním lístia

1
2

Jadroviny
Aplikujte v období ružových púčikov
Po opadaní okvetných lístkov
V období po zbere pred opadaním lístia

1
1
2

Jahody
Aplikujte v období zelených púčikov
Opakujte každých 10 - 14 dní
Po zbere počas tvorby nových výhonkov

1
1
2

Listová zelenina Aplikujte 10 - 14 dní po presadení a v prípade potreby 1 - 2

Strukoviny
Aplikujte pri výške rastliny 10 - 15 cm. V prípade miernych a 
závažných nedostatkov bóru opakujte za 10 - 14 dní

2

Plodová zelenina
Aplikujte v období 4 - 6 listov. V prípade miernych a závažných 
nedostatkov bóru opakujte za 10 - 14 dní

2

Zemiaky
Aplikujte 10 - 14 dní po 100 % vzídení výhonkov
Ak je potrebné aplikujte počas vývoja hľúz

1 - 2

Cukrová repa
Aplikujte v období 4 - 6 listov, opakujte v 10 - 14 dňových intervaloch 
pre vykrytie mierneho až závažného nedostatku bóru

1 - 2

Vinič
Aplikujte v období pred kvitnutím a na začiatku kvitnutia. 
Nepoužívajte v obdobi plného kvetu

1 - 2

Koreňová zelenina
Aplikujte pri výške rastliny 10 - 15 cm. V prípade miernych a 
závažných nedostatkov bóru opakujte za 10 - 14 dní

3

Obsah Živín:

Vo vode rozpustný bór (B) 10,0 % 

Etanolamín bóru
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