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ACM-BORO 
ADUBO CE - Adubo inorgânico de micronutrientes. Boro-etanolamina 

COMPOSIÇÃO 

Boro (B) solúvel em água: 150 g/L ou 11% (p/p) 

pH:     8,5 

Densidade:    1,35 ±0,1 

CARACTERÍSTICAS 

ACM-BORO é um produto obtido pela reacção do ácido bórico com uma etanolamina, obtendo-se boro-etanolamina, 

um adubo líquido que:  

▪ Melhora a fecundação e frutificação dos frutos, ajudando o desenvolvimento do tubo polínico.  

▪ Optimiza o crescimento das raízes e rebentos novos, uma vez que é necessário para a divisão e diferenciação 

celular. 

▪ Ajuda à translocação do cálcio, dos açúcares e reguladores de crescimento dentro da planta. 

▪ Diminui a incidência de problemas fisiológicos como a Maromba da vinha, o Bitter Pit da macieira, o 

rachamento dos frutos em pomóideas, cerejeira e tomate, o “coração oco” em crucíferas, as necroses internas 

em rabanete, etc. 

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO 

ACM-BORO destina-se a ser aplicado por pulverização foliar. Pode ser aplicado na generalidade das culturas em 

estufa e/ou ao ar livre que necessitem de boro (B) como suplemento nutricional ou como complemento do 

programa de fertilização. 

▪ Concentração/dose: 200-300 ml/hl ou 2-3 L/ha 

A dose e o n.º de aplicações dependem do grau ou severidade da carência e do desenvolvimento vegetativo da 

cultura.  

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

Não exceder as doses recomendadas. 

Armazenar na embalagem original, em local fresco e seco (<35°C). 

É compatível com produtos fitofarmacêuticos e fertilizantes, à excepção de produtos alcalinos, óleos minerais, 

cobres e enxofres. Em caso de dúvida, realizar um teste prévio de compatibilidade. 

RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA 

P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. 

P102 Manter fora do alcance das crianças. 

P103 Ler o rótulo antes da utilização. 

P234 Conservar unicamente no recipiente de origem. 

P235 Conservar em ambiente fresco. 

P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. 

P280 Usar luvas de protecção e protecção ocular. 

P501 Eliminar o conteúdo/embalagem num local adequado à sua recolha. 

EMBALAGENS 

Embalagens de 1 L, 5 L e 20 L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACM-BORO é um produto de Agroconsulting del Mediterráneo S.L. Distribuído por EPAGRO – Serviços Agrícolas, Lda. 


