
b i o t e c h n o l ó g i a

Engedély tulajdonosa, gyártja, kiszereli és forgalomba hozza:

CORAX-BIONER BIOTECHNOLÓGIAI  ZRT.
1119 Budapest, Etele út 57.
corax-bioner@t-online.hu

www.corax-bioner.hu

•	 Kizárólag szakmai felhasználó részére. 

•	 Kizárólag szaktanács szerint, elkerülendő a túladagolás.

•	 A változó körülmények miatt bármilyen kombináció elkészítését 
megelőzően minden esetben javasolt előzetes keverési próba 
elvégzése. A legjobb hatékonyság érdekében a kezeléseket borongós, 
kora reggeli vagy késő délutáni időszakban javasolt elvégezni. Kerülen-
dő a kezelés, 25°C fok feletti, napsütötte időszakban.

A kiürült és tisztított csomagolóeszközök  
újra felhasználása tilos!

BórBór
VOLIGOP®VOLIGOP®

Gyártási idő, szám: lásd a csomagoláson   (év/hónap/nap)
Nettó tartalom:  5 liter 
Bejelentésszám NÉBIH:  04.2/7478-2/2016

EK OLDAT MŰTRÁGYA
Felhasználható az ökológiai gazdálkodásban  

a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. igazolása szerint.

Tápanyagtartalom m/m% m/v % g/l

Bór  (B, borát) 5,0 5,3 53,0

pH 6,4 - 7



VOLIGOP
Felhasználható: 
Nátrium- és klórmentes műtrágya.
A bór esszenciális mikroelem, alapvető szerepet játszik a növények 
tápanyag-felvételében, a szénhidrátok és más asszimilátok szállításá-
ban és felhalmozásában, a csírázásban, a gyökér- és szállítószövetek 
kialakításában, a hajtáscsúcs fejlődésben, a virág- és termésképzésben. 
A bór részt vesz a hajtáscsúcs fejlődésében, fontos szerepe van a 
virágok megtermékenyülésében, a magkötésben és a szénhidrátok 
anyagcseréjében. A bór nélkülözhetetlen elem a nitrogén- és foszfor 
anyagcserében, az aminosavak és a fehérjék szintézisében. 
A bórt a növény nem képes tárolni, ezért a bórigényes növényeknél 
(repce, cukorrépa, napraforgó, alma, körte, őszibarack, szilva, dió, 
mogyoró, mandula, gesztenye, málna, szamóca, szőlő, mák, káposzta, 
karalábé, karfiol, kabakosok, burgonya, borsó, olajlen, olajretek, mustár, 
hagymafélék) folyamatosan kell pótolni. A bór jellegzetes hiánytünete 
a gyökerek tenyészőcsúcsának pusztulása, a cukorrépánál és a gyö-
kérzöldségeknél (sárgarépa, petrezselyem, zeller) barnás üregesedés, 
a szív- és szárazrothadás. Hiánya esetén a növények föld feletti részein 
is jelentkeznek a tünetek: a levelek sárgulnak, kifakulnak, lankadttá 
válnak. Gyümölcsösöknél meghatározó szerepe van a generatív 
szervek képződésében (meghatározza a pollen csírázóképességét, 
a megtermékenyülést), és a növekedésben, szőlőben a pollen 
csírázásában, a jó megtermékenyítésben. A bórhiány jellemző tünete 
a törpeszártagúság, a virágképzés akadályozása, a virágok lehullása. 
A bórhiány elég korán, már a gyümölcsfán kialakuló eltorzult, barnás 
foltokról felismerhető, mely később átterjed a gyümölcs húsára is. 
Jelentős szerepe van a kalciummal együtt a sejtfal kialakulására, 
 a növényi szövetek növekedésében, a növényi hormonok  
szabályozásában.
A bórt a növények a talajból bórsav, illetve borátok formájában fel 
tudják venni. De mivel ezek a formák a növényi szövetekben lassan 
mozognak, ezért hiánya elsősorban a hajtáscsúcsokon jelentkezik, 
főleg a megtermékenyülés időszakában. A hajtás-képződés és a 
megtermékenyülés előtti időszakban elengedhetetlen, hogy a 
növények megkapják a megfelelő bór mennyiséget lombon keresztüli 
pótlással, mert így közvetlenül az a leghatékonyabb felhasználás 
helyére juttatjuk.

BIO VOLIGOP® Bór – Egyetlen mikroelemet tartalmazó műtrágyák - Bór (E.1.1e)

Figyelmeztetés: Veszély  
Kiegészítő veszélyességi információk: 
H360FD Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket.

P202 Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést 
 el nem olvasta és meg nem értette.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata  
 kötelező.

P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást  
 kell kérni.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes 
 hulladék lerakóba szállítás szükséges.

Gyermekektől és háziállatoktól elzártan tartandó!

5 999880 010009

Javasolt felhasználás: 
Szántóföldi és kertészeti kultúrákban, gyümölcstermesztésben  
1-4 l/ha, az adott növény igényének és fenológiai fázisának meg-
felelően, cukorrépa, napraforgó, repce, mustár lombtrágyázásához 
esetleg más növényvédelmi kezeléssel egy menetben.  
Levéltrágyázáskor 0,5-1,5%; kiskertekben 5-15 ml tömény  
termék/1 liter víz vagy  
50-150 ml tömény termék/10 liter víz; tápoldatozással 0,1-0,5% 
töménységben javasoljuk; kiskertekben 1-5 ml tömény  
termék/1 liter víz vagy 10-50 ml tömény termék/10 liter víz. 

A készítmény eltarthatósága:
Eredeti zárt csomagolásban, fedett, száraz, hűvös, szigorúan 

fagymentes helyen 2 év. 


