
MAXIBOR 21

•  21 % boru

•  pełna przyswajalność

•  100% rozpuszczalność

•  wysoka efektywność

   to doskonale rozpuszczalny nawóz z wysoką zawartością BORU (21%). Stosowanie nawozu 

w optymalnych dawkach i terminach pozwala uzyskać wysokie plony oraz zabezpieczyć rośliny przed jego niedoborami.

ROLA BORU
Rolę boru opisuje się głównie na podstawie analizy objawów i zaburzeń w metabolizmie roślin w warunkach niedoboru tego 

pierwiastka. U różnych gatunków roślin bor występuje w bardzo zróżnicowanych ilościach. Nie mniej odgrywa on w ich rozwoju 

bardzo istotną rolę.

BOR W ROŚLINIE BIERZE UDZIAŁ W WIELU PROCESACH
•  rozwój systemu korzeniowego

•  podziały komórkowe zapewniające intensywny rozwój

•  prawidłowy proces kwitnienia i zapylenia – decyduje o żywotności ziaren pyłku

•  zawiązywanie kwiatów

•  synteza kwasów nukleinowych

•  transport cukrów w roślinie

•  utrzymywanie integralności błony cytoplazmatycznej

•  jest również aktywatorem akwaporyn, które uczestniczą w masowym przepływie wody przez błony komórkowe

POBIERANIE BORU PRZEZ ROŚLINY OGRANICZA 
•   nieprawidłowe pH (na glebach kwaśnych zachodzi zjawisko wymywania boru, natomiast w glebach o pH powyżej 6,5 

pobieranie tego mikroelementu przez rośliny maleje)

•  susza, niska wilgotność gleby

•  niska zawartość przyswajalnego fosforu w glebie

•  słabe zaopatrzenie roślin w wapń

•  gleba – niską zawartością boru charakteryzują się gleby piaszczyste i gleby ubogie w próchnicę

•  warunki ograniczające transpirację

PAMIĘTAJ

Większość boru pobrana z gleby zatrzymywana jest w ścianach komórkowych.
Bor przemieszcza się w roślinie zgodnie z kierunkiem transportu wody, czyli najlepiej zaopatrzone są 
w ten składnik pokarmowy intensywnie transpirujące części rośliny (m.in. starsze w pełni rozwinięte liście) 
co negatywnie wpływa na zaopatrzenie młodych organów, które ze względu na funkcje jakie pełni bor 
odznaczają się zwiększonym zapotrzebowaniem na ten pierwiastek.



STOSOWANIE: Ilość cieczy użytkowej: uprawy polowe - 300-500 l/ha; sady - 400-1000 l/ha

Roślina Termin oprysków
Dawka nawozu

[kg/ha]
Uprawy rolnicze

Rzepak
jesień - 4 - 8 liści 1÷2

ruszenie wegetacji 2

faza zielonego pąka 2

Ziemniak
po wschodach 2÷3

początek zwierania rzędów 2÷3

Zboża
jesień 1

wiosna ruszenie wegetacji 1÷2

Burak cukrowy
4 - 6 liści 2÷3

10 - 14 dni 2÷3

Kukurydza
faza 4 - 6 liści 1÷2

2 - 3 tyg. póżniej 2

Strączkowe
6 - 8 liści 2

przed kwitnieniem 2

Uprawy ogrodnicze i sadownicze

Drzewa owocowe
przed kwitnieniem 0,6÷1

po kwitnieniu - 1 - 2 zabiegi co 7 -14 dni 0,6÷1

po zbiorze (przed opadaniem liści) 1÷2

Warzywa kapustne 2 - 3 zbiegi w okresie wegetacji co 2 - 3 tyg. 2÷3

Inne warzywa 2 - 3 zbiegi w okresie wegetacji co 2 - 3 tyg. 1÷2

Inne

Łąki i pastwiska ruszenie wegetacji 1÷2

Inne 2 - 3 zabiegi co 10 - 14 dni w momencie stwierdzenia niedoboru 1÷2
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OBJAWY NIEDOBORU

Rośliny reagują negatywnie nie tylko na zbyt małą ilość dostępnego boru, lecz także na termin wystąpienia zjawiska niedoboru. 

Rośliny wrażliwe na niedobór boru wykazują zwiększone zapotrzebowanie na ten pierwiastek w okresach jesień - intensywne 

podziały komórkowe, tworzenie zawiązków pędów bocznych, kształtowanie przyszłego plonu, wiosna – intensywny wzrost 

wydłużeniowy, pojawiania się pąków kwiatowych, kwiatów oraz nasion. 

Objawy niedoboru tego składnika wynikają wprost z funkcji, jakie pełni on w roślinie. Ujawniają się one przede wszystkim 

na najmłodszych organach i to zarówno wegetatywnych, jak i generatywnych – merystemach, kwiatach, nasionach. Objawy 

te można także zaobserwować na organach zapasowych roślin. 

OBJAWY I SKUTKI NIEDOBORU BORU:

Rzepak
•   mała ilość pędów 

bocznych
•   słabe zawiązywanie 

łuszczyn
•  niski plon oleju

Burak cukrowy
•   zgorzel liścia 

sercowego
•   obiżona 

zawartość cukru

Strączkowe
•  opadanie kwiatów 
•   słabe zawiązywanie 

nasion

Ziemniak
•  niska zawartość skrobi 
•   chloroza młodych liści
•   pęknięcia na 

bulwach

Sady
•  skorkowacenie owoców 
•   deformacja owoców
•   słabe zawiązywanie 

owoców

Warzywa
•  brunatnienie liści 
•   pękanie korzeni

Przy nawożeniu roślin borem należy jednak pamiętać o możliwych ograniczeniach w pobieraniu tego pierwiastka przez rośliny 

oraz o fazach krytycznych w ich rozwoju wymagających większego zaopatrzenia ich w ten mikroelement. 


