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Voordelen Bortrac 150:

Overige eigenschappen: 

Advies:

Best tankmengbare borium
bladmeststof
Borium is een kwaliteitselement. Het zorgt ervoor dat voedingsstoffen 
zich in de plant makkelijker kunnen verplaatsen. Daardoor is het
belangrijk voor bijvoorbeeld het suikergehalte in suikerbieten.
Daarnaast zorgt borium voor een goede kieming van het stuifmeel.
Denk daarbij aan zetting in fruitteelt-gewassen of in maïs.

Tekorten:
Veel gronden, zeker de lichtere zandgronden hebben over het algemeen 
een lage borium-bodemvoorraad waardoor een bemesting noodzakelijk is. 
Ook een te hoge pH of te hoge stikstofgiften maken een boriumbemesting 
noodzakelijk. 

Vroege toepassing:
Op het moment dat de plant borium nodig heeft is het gewas nog erg klein. 
Alleen de borium die dicht bij de wortels ligt kan worden opgenomen.
De meest efficiënte manier van bemesting is dan bladbemesting. De borium 
is direct beschikbaar, spoelt niet uit en kan ook niet worden vastgelegd in de 
bodem.  Met bladbemesting worden ook eventuele opnameproblemen door 
droogte omzeilt. Het vroege bemestingstijdstip zorgt ervoor dat een deel van 
de borium naast de plant wordt gespoten. Onderzoek heeft echter
aangetoond dat latere toepassingen veel minder effectief en rendabel zijn.

Zeer hoge gewasveiligheid 
Zeer brede tank-mengbaarheid 
Zeer goede opname
Vloeibaar
150 g/l B
Verpakking : 10 en 210 liter

pH-buffering: Aminozuren bevatten organisch
materiaal dat een overmaat aan H+ en OH- inonen 
bindt. Dat wil zeggen dat bij voldoende Aminosol de 
spuitvloeistof zich zal stabiliseren  rond   pH 5,5 à 6.
Reuk: Bij afbraak van aminozuren ontstaan sterk 
ruikende verbindingen die door harig wild intensief 
worden waargenomen.

Zie andere zijde.
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Advies:
Pitvruchten:
2 l/ha na de oogst, maar voor de bladval + 2 x 1 l/ha vanaf groene 
knop tot ballonstadium + 1 l/ha in de nabloei.

Aardbei:
1 l/ha in het witte knopstadium + na 10 dagen herhalen.

Suikerbieten, koolsoorten, mais, bloembollen: 
3 l/ha bij de onkruidbestrijding. Eventueel herhalen.

Aardappelen, uien, wortelen, peulvruchten: 
2 l/ha bij 100% opkomst. Eventueel herhalen.

Bortrac 150 is zeer goed tankmengbaar. Zie www.tankmix.com


