17/03/2021

CERTIFICATE OF CONFORMITY

On the basis of the documents submitted, it is confirmed that the following commercial product meets the
requirements for use in Organic Farming in accordance with the Regulations or Standards listed below.

Company:

Product:

Lebosol Dünger GmbH
Wiesengasse 28

67471 Elmstein, Germany

E-Mail:
info@lebosol.de

Internet:
https://www.lebosol.de

Profi Bor 150
Fertilizers, composts, soils and technical
materials

Foliar fertilizers and trace elements

The above named product meets the requirements laid down in the following regulations/standards and
may be used as specified by the above cited categorie(s):
Demeter International

31/01/2022

Reg. (EC) 834/2007

31/01/2022

Restrictions stated for the regulation/standard "Reg. (EC) 834/2007" are also valid for the other cited regulations/standards.

This Certificate of Conformity is valid until: 31/01/2022

For products for which the standard "FiBL Inputs list ..." is not shown the user must ensure compliance with national legislation prior to using
the product. The general and specialized legal regulations for the use and application of the named input(s) must be kept . All information is
without guarantee . FiBL and the Standard owner(s) (associations) disclaim any liability in connection with the use of the named product(s).
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PROFI BOR 150
EB trąšos
Skystos boro trąšos. Tankis 1,36.
Boras (B)
			
11 % (150 g/l)
Vandenyje tirpus boras (B) yra monoetanolamino formoje
Azotas (N) 			
3,5% (50g/l).
Laikyti nuo -10 °C iki +30 °C temperatūroje.
Produkto sudėtis: etilendiamino-tetraacetato rūgšties, vario diamonio kompleksas. CAS: 67989-88-2
Tik profesionaliam naudojimui.

UAB „SCANDAGRA“, Biochemikų g. 6 • LT-57234, Kėdainiai

13,6 kg netto

10 l

Profi Bor - skystos boro trąšos.
Naudojimo instrukcijos:
PROFI Bor galima maišyti su augalų apsaugos produktais ir kitomis
trąšomis. Prieš darant mišinius rekomenduojama atlikti maišymo bandymą nedideliame tūryje, kad įsitikintumėte produktų suderinamumu.
Ruošiant mišinius 2/3 purkštuvo talpos užpildykite vandeniu, įjunkite
maišytuvą, tada po vieną supilkite produktus. PROFI Bor supilkite paskutinį, tada užpildykite purktštuvą trūkstamu vandens kiekiu. Neviršykite rekomenduojamų normų.
Purškimą geriausia atlikti vakare ar esant debesuotam ir nelietingam
orui. Naudokite tik esant boro trūkumui.
Laikymas:
• Laikykite nuo -10 °C iki +30 °C.
• Saugokite pakuotę nuo pažeidimo.
Galiojimo terminas:
24 mėnesiai nuo gamybos datos, jei produktas saugojamas pagal pateiktus nurodymus.
Atsargumo priemonės:
Nurijus: Skalaukite burną, išgerkite 2-3 stiklines vandens. Kreipkitės į
gydytoją. Sukelkite vėmimą. Nieko neduokite per burną sąmonės netekusiam asmeniui.
Patekus į akis: Kruopščiai skalaukite akis dideliu kiekiu šalto vandens.
Kreipkitės į gydytoją.
Patekus ant odos: Skalaukite dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite užterštus drabužius. Jei simptomai išlieka, kreipkitės į gydytoją.
Įkvėpus: Išeikite į gryną orą. Jei reikia, kreipkitės į gydytoją.
Venkite miglos/aerozolio susidarymo.
Atsakomybė:
Kadangi gamintojas negali kontroliuoti trąšų saugojimo ir naudojimo, jis
atsako už tinkamą produkto kokybę tik jo pristatymo metu.

Pasėliai

Rapsai

Norma (l/ha)

Darbinis tirpalas
(l/ha)

Rudenį:
4-8 lapų tarpsnyje

1,0 – 2,0

200 – 300

Pavasarį:
Prasidėjus vegetacijai
Butonizacijos tarpsnyje (BBCH 51-59)

1,0 – 3,0
1,0 – 3,0

200 – 300
200 – 300

Laikas

Kukurūzai

6 - 9 lapų tarpsnyje (BBCH 16-19)
Pakartoti po 14 dienų

1,0 – 3,0

200 – 300

Bulvės

Prieš žydėjimą

1,0 – 2,0

200 – 300

Cukriniai
runkeliai

4 - 6 lapų tarpsnyje
Rozetės augimo tarpsnyje

1,0 – 2,0
2,0 – 4,0

200 – 300
200 – 300

Braškės

Pabalus pumpurams
Pakartoti po 14 dienų

1,0

200 – 300

Daržovės

Gerai išsivysčius lapams

3,0

200 – 300

PROFI BOR 150
Boras (B) 11 % (150 g/l). Vandenyje tirpus boras (B) yra monoetanolamino formoje.
Azotas (N) 3,5% (50g/l). Tankis 1,36.
UAB „SCANDAGRA“, Biochemikų g. 6 • LT-57234, Kėdainiai

10 l

