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Koncentréti šķīstošie lapu mēslojumi

BORA LAPU MĒSLOJUMS ETANOLAMĪNA FORMĀ. 

ĶĪMISKAIS SASTĀVS
saturs, % tilpums, % g/l 

Bora etanolamīns (B) 11,0 15,4 154,0

APRAKSTS
Tradebor ir koncentrēts bora lapu mēslojums boretanolamīna formā, 
šķīduma koncentrāts. 
Bors etanolamīna formā ir ūdenī ātri šķīstošs un augiem viegli uzņe-
mams. Mēslojums ātri iekļūst augā un pakāpeniski izmantojas.
Augiem bieži novērojams bora trūkums, jo augsnē esošais bors 
parasti ir augiem grūti uzņemamā formā. Vizuāli pamanītas bora 
trūkuma pazīmes liecina par jau novēlotu un mazāk efektīvu mēslo-
šanas līdzekļa lietošanu. 
Tradebor ieteicams lietot boru prasīgiem kultūraugiem profilaktiski 
vai visiem kultūraugiem, lai ātri un efektīvi novērstu bora trūkumu. 
Bors augā ir mazkustīgs, tāpēc lietojamo devu ieteicams sadalīt uz 
vairākām lietošanas reizēm. 
Mēslojumu ieteicams lietot maisījumā ar citiem mēslošanas 
lídzekļiem un augu aizsardzības līdzekļiem.

Darbīgā viela: boretanolamīns
Forma: šķīdums
Klasifikācija: EK mēslojums
Krāsa: brūna
1 proc. šķīduma pH līmenis: 7,5
1 proc. šķīduma blīvums: 1,4 g/cm3

210 l20 l
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Tvertnes maisījuma sagatavošana: pirms lietošanas sakratīt. Savienojams ar vairākumu pesticīdu un dažā-
diem mēslošanas līdzekļiem. Iepildiet 2/3 no nepieciešamā ūdens daudzuma, ieslēdziet maisītāju, pievienojiet 
Tradebor. Pievienojiet citus mēslošanas līdzekļus vai augu aizsardzības līdzekļus un atlikušo ūdens daudzumu.
Darba šķidrumu uzreiz izlietojiet. Ilgi maisīts darba šķidrums var homogenizēties. Maisījumā nav vēlams jaukt 
vairāk par diviem komponentiem. Nejaukt ar Tradecorp AZ. Pirms jaukšanas ieteicams veikt saderības testu.

LIETOŠANAS IETEIKUMI
KULTŪRAUGI DEVA LIETOŠANA

Smidzināšanai uz lapām
Rapsis 1,0-2,0 l/ha lieto 2-4 reizes sezonā profilaktiski – rudenī maisījumā ar augu 

aizsardzības līdzekļiem, pavasarī ieteicams lietot, atsākoties intensīvai 
augšanai un pirms ziedpumpuru veidošanās stadijas;

Dārzeņi 1,0-2,0 l/ha lieto 8-10 lapu attīstības stadijā;

Zemenes 1,0l/ha lieto ziedēšanas sākumā;

Kartupeļi 0,75-1,0 l/ha lieto 1-2 reizes. Pirmo smidzinājumu veikt, kad kartupeļu laksti sas-
nieguši 15-20 cm augumu, smidzināšanu atkārtot pēc 15 dienām;

Kāposti, burkāni 1,0 l/ha lieto 2 reizes pēc bora vidēji prasīgiem augiem;

1,5 l/ha lieto 3 reizes nelabvēlīgos augšanas apstākļos;

Augļu koki, ogulāji 1,0-2,0 l/ha lieto pumpuru veidošanās stadijā vai augļu veidošanās stadijā.

Piezīme: Ieteicamais darba šķidruma daudzums 150-400 l/ha.

TRADEBOR IETEICAMS LIETOT ŠĀDOS GADĪJUMOS:
■■ meristēmas attīstības stimulēšanai;
■■ lai paātrinātu ogļhidrātu apmaiņu;
■■ nukleīnskābju sintēzei;
■■ bagātīgai augu ziedēšanai un ziedputekšņu produktivitātei;
■■ rapša ražas kvantitātei (vairāk pākšu, tajās vairāk sēklu);
■■ cukuru uzkrāšanai augos;
■■ lai stiprinātu rapša ziemotspēju.


