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CARATERÍSTICAS  

 

O AGROBOR® é um correctivo para aplicação foliar usado no tratamento das carências 

de boro em fruteiras, hortícolas, vinha, olival, milho, morangueiro e beterraba. 

 
CONDIÇÕES DE APLICAÇÕES 
 

 

CULTURA DOSE L/ha 
RECOMENDAÇÕES 

DE APLICAÇÃO 

Fruteiras e Citrinos 2,0 - 2,5 
Aplicar ao aparecimento dos botões florais, à queda das pétalas e 

em pós colheita. 

Vinha 2,0 – 4,0 Aplicar aos botões florais separados e à alimpa. 

Olival 2,0 - 2,5 Aplicar na Primavera, antes da floração e no Outono. 

Milho, Girassol e Colza 3,0 – 5,0 Aplicar entre as 4 e 10 folhas. 

Beterraba 2,0 - 2,5 Aplicar após as 6 - 8 folhas. 

Morangueiro  1,0 - 1,5 Aplicar ao botão branco, antes da floração e após a floração. 

Hortícolas 2,0 – 3,0 Aplicar quando a superfície foliar estiver bem desenvolvida. 

 

 
VOLUME DE CALDA 

 

Fruteiras: 1000 l/ha;  

Outras culturas: 300 - 400 l/ha 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES              

 

Embora se recomende a aplicação foliar, o AGROBOR® pode ser aplicado ao solo 

sempre antes da sementeira ou pré-emergência das culturas ou antes do abrolhamento 

das fruteiras. 

As quantidades de produto a utilizar devem ser proporcionais à intensidade de carência 

e podem ser indicadas após análise do solo ou foliar. 

 
PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E ANBIENTAIS  

 

 Ficha de segurança fornecida a utilizadores profissionais;  

 Lavar as mãos e o rosto cuidadosamente após manuseamento 

 Não respirar as névoas/aerosois 

 Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.  

 EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico. 
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 Adubo líquido com 145 g/l de Boro (B) 
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 EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. Não provocar o vómito.  

 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/retirar imediatamente 

toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche. 

 EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em 

repouso numa posição que não dificulte a respiração. 

 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água 

durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. 

Continuar a enxaguar. 

 Contacte imediatamente um centro de informação antivenenos ou um médico. 

 Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar. 

 Armazenar em local fechado à chave. 

 Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos nacionais. 

Centro de Informação Antivenenos, Tel: 808 250 143. 
 

 
 
OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO 
 
 

Embalagem: 1l, 5l, 25 L 
 

Classificação ADR: Mercadoria não perigosa 
 
 

 
 
 

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO NÃO DISPENSAM A LEITURA ATENTA DO RÓTULO DA 

EMBALAGEM 


