
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Λάχανα, Κουνουπίδια: 300ml/στρέμμα από το στάδιο των 4 με  6 
φύλλων και μετά. Σε περίπτωση σοβαρής ανεπάρκειας, ενδέχεται να 
χρειαστεί να επαναλάβετε την εφαρμογή ανά διαστήματα 10-14 ημερών. 
Ποσότητα νερού: 5 έως 20 λίτρα/στρέμμα. 
Ηλίανθοι: 300 ml/στρέμμα από το πρώτο ζεύγος φύλλων έως το στάδιο 
του μπουμπουκιού. Εφόσον χρειάζεται, επαναλάβετε τις εφαρμογές ανά 
διαστήματα 10-14 ημερών στη διάρκεια αυτής της περιόδου. Ποσότητα 
νερού: 3 έως 20 λίτρα/στρέμμα. 
Ζαχαρότευτλα: 300 ml/στρέμμα στο στάδιο των 4 με 6 φύλλων. Σε 
περιπτώσεις μέτριας έως σοβαρής ανεπάρκειας, επαναληπτικές 
εφαρμογές ανά 10- 14 ημέρες. Ποσότητα νερού: 5 έως 20 λίτρα/στρέμμα
Πιπεριές (υπαίθρια καλλιέργεια): 200 - 300 ml/στρέμμα σε τουλάχιστον 
20 λίτρα νερό/στρέμμα, από την αρχή  της ανθοφορίας έως την 
καρποφορία, εφόσον χρειάζεται,  δύο επαναληπτικές εφαρμογές σε 
διάστημα 10-14 ημερών. 
Ντομάτες (υπαίθρια καλλιέργεια): 200 ml/στρέμμα κατά το στάδιο των 4 
με - 6 φύλλων. Εφόσον χρειάζεται, επαναλάβετε ανά διαστήματα 10 
ημερών. Ελάχιστη ποσότητα νερού: 5 λίτρα/στρέμμα. 
Αμπέλι: 100 με 150 ml/στρέμμα κατά την εμφάνιση της ανθοταξίας και 
κατά την καρπόδεση. Ελάχιστη ποσότητα νερού: 20 λίτρα/στρέμμα 
(συνηθισμένη ποσότητα: 50-100 λίτρα/στρέμμα). 
Καρπούζια (υπαίθρια καλλιέργεια):  200 ml/στρέμμα από το στάδιο 4 
φύλλων. Εφόσον χρειάζεται, επαναλάβετε ανά διαστήματα 10 -14 
ημερών. Ελάχιστη ποσότητα νερού: 5 λίτρα/στρέμμα. 
Βαμβάκι: 100 έως 200 ml/στρέμμα σε τουλάχιστον 5 λίτρα 
νερό/στρέμμα κατά το στάδιο των 4 - 6 φύλλων, στα «χτένια» και εκ 
νέου κατά το στάδιο της ανθοφορίας. 
Καπνός: ∆ύο εφαρμογές των 200 ml/στρέμμα, δύο με τρεις εβδομάδες 
μετά τη μεταφύτευση (στάδιο 3 - 4 φύλλων), σε διαστήματα 10 ημερών 
μεταξύ των εφαρμογών. Ποσότητα νερού: 50 λίτρα/στρέμμα. 
Ακρόδρυα (φυλλοβόλα): 100 ml/στρέμμα κατά την έκπτυξη των 
οφθαλμών, στον σχηματισμό των πρώτων φύλλων με επαναληπτική 
εφαρμογή κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των καρπών. Ποσότητα 
νερού: 50 έως 100 λίτρα/στρέμμα. 
Αγγούρια (υπαίθρια καλλιέργεια): 200 ml/στρέμμα στο στάδιο των 4 με 
6 φύλλων και μετά. Σε περίπτωση σοβαρής ανεπάρκειας, ενδέχεται να 
χρειαστεί να επαναλάβετε την εφαρμογή ανά διαστήματα 10-14 ημερών. 
Ποσότητα νερού: 50 λίτρα/στρέμμα. 
Μήλα: Τρεις εφαρμογές από 100 – 200 ml/στρέμμα,στο στάδιο της 
ρόδινης κορυφής, κατά την έναρξη της ανθοφορίας και εκ νέου στην 
πτώση των πετάλων, ή μία εφαρμογή των 200 ml/στρέμμα κατά την 
έκπτυξη των οφθαλμών ακολουθούμενη από μία εφαρμογή των 100 – 
200 ml/στρέμμα κατά την πτώση των πετάλων. Επίσης, 200 – 300 
ml/στρέμμα μετά τη συγκομιδή αλλά πριν από τη γήρανση των φύλλων. 
Ελάχιστη ποσότητα νερού: 15 λίτρα/στρέμμα. 
Βερίκοκα, Κεράσια, Ροδάκινα, Νεκταρίνια: Άνοιξη: 100 – 200 
ml/στρέμμα κατά το στάδιο των χειμερινών οφθαλμών και εκ νέου στο 
στάδιο της ρόδινης κορυφής. Φθινόπωρο: 200 – 300 ml/στρέμμα μετά τη 
συγκομιδή, αλλά πριν από τη γήρανση των φύλλων. Ελάχιστη ποσότητα 
νερού: 10 λίτρα/στρέμμα. 
Εσπεριδοειδή: 100-150 ml/100 λίτρα νερό (με μέγιστη εφαρμογή 300 
ml/στρέμμα) κατά το στάδιο της λευκής κορυφής ή κατά τον διαχωρισμό 
των λευκών μπουμπουκιών.  
Μέγιστη ποσότητα νερού: 200 λίτρα/στρέμμα. 
Ελιές: 200-300 ml/στρέμμα πριν από την ανθοφορία. Ποσότητα νερού: 
40 έως 100 λίτρα/στρέμμα. 
Αχλάδια: Τρεις εφαρμογές από 100 – 200 ml/στρέμμα στο στάδιο της 
λευκής κορυφής, κατά την έναρξη της ανθοφορίας και εκ νέου στην 
πτώση των πετάλων. Επίσης, 200 – 300 ml/στρέμμα μετά τη συγκομιδή, 
αλλά πριν από τη γήρανση των φύλλων.  
Ελάχιστη ποσότητα νερού: 15 λίτρα/στρέμμα. 
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1 λίτρο

καθαρού
βάρους
1.353 kg

Bortrac™150

ΠΡΟΣΟΧΗ
Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε ολόκληρη την
ετικέτα
Δελτίο δεδομένων ασφαλείας  παρέχεται στον επαγγελματία
χρήστη εφόσον ζητηθεί

Λίπασμα ΕΚ

Βοριούχος αιθανολαμίνη

Χρησιμοποιείται μόνον σε περίπτωση
αναγνωρισμένης ανάγκης. Να
μη γίνεται υπέρβαση των ενδεικνυόμενων δόσεων.

Εγγυημένη ανάλυση:
10.9% = 150 γραμ./λίτρο Βόριο (B)  
υδατοδιαλυτό

Παρασκευάζεται από: Yara UK Ltd., Pocklington, York,
YO42 1DN, UK Tel: 01759 302545  Fax: 01759 303650
Διανέμεται από: Yara Ελλάς Α.Ε.  Λ.Συγγρού 143, 171 21
Νέα Σμύρνη Τηλ.: 210 9370355   Fax: 210 9370357  
www.yara.com
Lambrou Agro Ltd, P.O. Box 24839 , 1304 Nicosia , Cyprus
T: 357 22667908 F: 357 22667157
www.lambrouagro.com.cy W
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΟΙ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Αναμείξτε πολύ καλά το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσθέστε αργά το
προϊόν στη δεξαμενή, μέσω του στομίου επαγωγής, και συγχρόνως
αναδεύστε. Συμπληρώστε με νερό και συνεχίστε να αναδεύετε μέχρι να
ολοκληρωθεί ο ψεκασμός.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Φυλάξτε το προϊόν σε δροσερό και ξηρό αποθηκευτικό χώρο για χημικά,
μακριά από παιδιά και ζώα.  Προστατέψτε το προϊόν από τον παγετό και
από άλλες ακραίες κλιματικές συνθήκες (όπως θερμοκρασίες που
υπερβαίνουν τους 40°C).

ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ
Η Yara εγγυάται ότι το προϊόν εντός της σφραγισμένης συσκευασίας του
συμμορφώνεται με τη χημική περιγραφή  της ετικέτας. Οι οδηγίες αυτής της
ετικέτας πρέπει να ακολουθούνται προσεκτικά και είναι βασισμένες σε
ελέγχους που θεωρούνται αξιόπιστοι.  Επειδή οι ασυνήθιστες καιρικές ή
εδαφικές συνθήκες, καθώς και η χρήση του προϊόντος, είναι πέραν του
ελέγχου της Yara, καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, δεν παρέχεται σε
σχέση με τις επιπτώσεις της εν λόγω χρήσης ή τα αποτελέσματά της, και σε
καμιά περίπτωση η ευθύνη της Yara δεν θα υπερβεί την τιμή του
χρησιμοποιηθέντος προϊόντος.  Ο αγοραστής αναλαμβάνει όλους τους
κινδύνους αποθήκευσης, χρήσης ή εφαρμογής του προϊόντος.  Τα
προϊόντα πωλούνται σύμφωνα με τους τυποποιημένους όρους πώλησης
της Yara, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι κατόπιν αιτήματος.  Η χρήση του
προϊόντος συνεπάγεται την αποδοχή εκ μέρους του αγοραστή των εν λόγω
όρων.

ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Διαβάστε προσεκτικά ΟΛΕΣ τις ετικέτες και ακολουθήστε αυστηρά τις
οδηγίες χρήσης καθώς και τις συμβουλές για το εάν το(-α) προϊόν(-τα)
μπορούν να συνδυαστούν.  Πολλοί παράγοντες, πέρα από τον έλεγχο της
Yara, μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση των προϊόντων που
εφαρμόζονται ταυτόχρονα και ως εκ τούτου το αποτέλεσμα έγκειται
αποκλειστικά στην ευθύνη του τελικού χρήστη.  Συνιστάται θερμά η
πραγματοποίηση μιας περιορισμένης εφαρμογής πριν από τη χρήση
άγνωστων μειγμάτων προϊόντων.  Πριν από οποιαδήποτε εφαρμογή με
άλλα προϊόντα θα πρέπει εσείς ή ο σύμβουλός σας να επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα www.tankmix.com για σημαντικές πληροφορίες.  Εναλλακτικά,
μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Yara για την παροχή συγκεκριμένων
συμβουλών.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Xρησιμοποιείται  σε καλλιέργειες υπό κάλυψη μόνο εφόσον αναφέρεται
ρητά στην ετικέτα.  Αποφεύγετε την εφαρμογή του προϊόντος σε ακραίες
κλιματικές συνθήκες, π.χ. σε γρήγορα αυξανόμενες συνθήκες ξηρασίας, σε
εξαιρετικά αργές συνθήκες στεγνώματος, σε παγετό, βροχή ή όταν
αναμένεται παγετός ή βροχή.  Φοράτε πάντα ειδικά γάντια και
προστατευτική μάσκα όταν χειρίζεστε το προϊόν.  Καθαρίστε προσεχτικά
όλο τον εξοπλισμό πριν και μετά από κάθε χρήση.
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