
Bordogreen Flow 

ADUBO CE – Mistura de micro-nutrientes Boro (B) e Cobre (cu) sulfato. 

PARA USO PROFISSIONAL 

Composição 

Boro (B) solúvel em água 0,5%
Cobre (Cu) solúvel em água 10%

Matérias primas: Borato de sódio, sal de cobre (sulfato) 

AUTORIZADO PARA AGRICULTURA BIOLÓGICA 

Caracteristicas 

Bordogreen flow é um fertilizante à base de Boro e Sulfato de Cobre neutralizado, que através da sua 
formulação e finura das particulas lhe confere mobilidade, aderência, cobertura e resistência à lavagem. A 
absorção de Boro e Cobre através das folhas é tão rápida quanto a sua translocação para o tecido da planta. 

Bordogreen flow promove e garante uma melhor absorção de nutrientes pela planta, melhor fecundação das 
flores (Boro favorece a fertilidade do pólen) e desenvolvimento equilibrado do cultivo (o Cobre tem efeitos 
positivos na atividade metabólica).   

Doses de aplicação 

Aplicação foliar 
Culturas Dose 
Frutas de pepita, Frutas de caroço, Kiwi, Noz e Avelã  6-7,5 kg/ha 
Citrinos 3,5-4,5 kg/ha 
Vinha 3,5-7,5 kg/ha 
Olival 6,5-10 kg/ha 
Morango e pequenos frutos, Hortícolas (Tomate, pimento, Beringela, Abobrinha, 
Pepino, Batata, Cebola, Melão, Melancia, Abóbora, Couve, Alface, Alcachofra)  
Culturas industriais (Beterraba, Tabaco, Cereais, Arroz)  

6,5-7,5 kg/ha 

Aplicação: abrir o recipiente, despejar parte do produto numa tina com água e agitar. Depois colocar a 
solução no tanque de aplicação.  

Armazenar e manipular à temperatura ambiente (5°C – 40°C) 

Apply only when needed. Do not pass the suggested rates. Shake before use. 

Peso net: xx kg 

Densidade: 1,24 kg/L 

Lote e data de produção: ver embalagem. 

Fabricante: Green Ravenna srl – Via Matteotti 16 – 48121 Ravenna – Italy – Tel. +30 0545 908980



 
Contém Sulfato de Cobre (index No. 029-004-00-0) and Tetraborato dissódico (index No. 005-011-01-1) 

 
Perigo 

 
Frases de Perigo 
H302 Nocivo por ingestão. 
H318 Provoca lesões oculares graves. 
H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

Frases de prudência  
P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. 
P280 Usar luvas de proteção / vestuário de proteção / proteção ocular / proteção facial. 
P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante 
vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. 
P310 Contactar imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS / médico. 
P501 Eliminar o conteúdo / recipiente de acordo com a legislação em vigor.  
 
 
 

 

 


