FIŞA TEHNICĂ
PRODUSUL
PRODUCĂTOR

KETE BOR

ÎNGĂŞĂMÂNT COMPEX „KETE BOR”
S.C. ROMCHIM PROTECT S.R.L. Bacău

1. PROPRIETĂŢILE PRODUSULUI
Descriere

Compoziţie

Este un îngrășământ foliar cu concentrație mare de bor și micronutrienți
chelatați, utilizat pentru culturi cum sunt: floarea soarelui, rapiță, grâu,
porumb sfeclă de zahăr, legume (vărzoase, morcovi, țelină,etc).
bor, micronutrienți chelatați

Aspectul

Lichid colorat

Toxicitate

Produs lipsit practic de toxicitate

Biodegradabilitatea

Produs biodegradabil

2. PROPRIETĂŢI FIZICE
Punctul de aprindere

Produsul nu se aprinde

Greutate specifică

1,15 +/- 0.05
o

pH -20% soluţie (20 C)

6.5
o

Temperatura de îngheţ C
o

o

-5 C

Stabilitatea termică la 70 C

30 zile

Stabilitatea produsului

2 ani în ambalaje închise, la temperatura ambientală

3. AMESTECARE/PREPARARE
Pentru umplerea dispozitivelor de stropit se va respecta următoarea ordine:
1. Apă
2. Pornirea agitatorului
3. Kette Bor
4. Dacă este necesar, se adaugă produse pentru protecția plantelor
5. Umplerea cu apă a dispozitivului de stropit
6. Soluția preparată se folosește imediat.

4. MODUL DE FOLOSIRE
Îmbunătățește aparatul foliar al plantei de cultură, asigurând o foarte bună circulație prin tulpina plantei a
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Kette bor se utilizează prin procedee de stropire și pulverizare. Pentru accentuarea efectului, îngrășământul
foliar se va pulveriza dimineața sau seara sau în zilele cu cer acoperit.
Formulă NPK completă, cu elemente solubile 100%, care prin etapele procesului de producție, asigură
acceptarea elementelor nutritive de către aparatul foliar, imediat după aplicare.
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nutrienților necesari obținerii unei producții îmbunătățite.

FIŞA TEHNICĂ

KETE BOR

5. COMPATIBILITATE
Kette Bor poate fi amestecat cu majoritatea produselor pentru protecția plantelor.
Kette bor nu trebuie amestecat cu următoarele substanțe: uleiuri minerale, sulfat de zinc, sulfat de mangan și
alte preparate cu reacție alcalină.

6. TOXICITATE
Produsul este lipsit practic de toxicitate.

7. MĂSURI DE IGIENĂ ŞI PROTECŢIA MUNCII
A se evita ingestia sau contactul produsului cu ochii şi pielea. Se poarta echipament de protecţie. Nu se
foloseşte lapte ca antidot. Ambalajele se reciclează.

acţiunea directă a razelor de soare şi a căldurii. Produsul poate fi transportat în siguranţă cu mijloace auto
o

o

sau cale ferată. Temperatura de depozitare: între -5 C şi 25 C.
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Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate pentru pesticide, ferit de
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8. CONDIŢII DE DEPOZITARE ŞI TRANSPORT

FIŞA TEHNICĂ
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9. TERMEN DE GARANŢIE
Produsul este garantat 2 ani de la data livrării în condiţiile de depozitare mentionate mai sus.
Notă: Nerespectarea indicaţiilor de mai sus privind aplicarea îngrăşamântului Kete Bor va avea ca efect
diminuarea eficacităţii produsului.
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Fişa tehnică a produsului: KETE BOR
Data de revizuire a fişei tehnice: 01.06.2019
Cu apariţia acestei fişe tehnice informative, celelalte fişe tehnice anterioare îşi pierd valabilitatea.
PRODUCĂTOR: SC ROMCHIM PROTECT SRL

3/3

Şef secţie
Eugenia HONGU

