
 

 

G
A

M
A

 E
C

O
-L

Ó
G

IC
A

 

 

arvensis agro S.A. 
Carretera de Castellón Km 226,9   -   50720 La Cartuja   -   Zaragoza (ESPANHA) 

Telf: +34 976 169 181   ·   Fax: +34 976 169 183   ·   info@arvensis.com   ·   www.arvensis.com 

FERTTYBYO 

 ADUBO BORATADO EM SOLUÇÃO 
 
 
 
 
 

Certificado emitido pelo BCS ÖKO em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 889/2008 (UE), USDA/NOP-
Final rule (EUA) 205.203(c)(3), 205.601(j) e JAS No. 1605 (Japão), para utilização na agricultura biológica como 
fertilizante 
 

DESCRIÇÃO 

FERTTYBYO é uma solução líquida de boro. Na planta, o boro é absorvido sob a forma de ácido bórico. 

Este elemento intervém no crescimento meristemático, promove a fertilização e regula a divisão celular. 

Podemos encontrar nas paredes celulares até 50% do boro vegetal. As carências deste elemento podem 

causar sérios danos, como falta de crescimento e morte no botão apical, malformações de flores e frutos, 

sistemas radiculares fibrosos e ocos, escurecimento dos tecidos, etc.  

A aplicação de FERTTYBYO favorece o desenvolvimento radicular das culturas e a sua aplicação 

contínua provoca um melhor desenvolvimento vegetativo da cultura. 

Não misture FERTTYBYO diretamente com ácidos fortes, assim como com produtos emulsionáveis e 

produtos de reação alcalina. Devem ser efetuados testes de compatibilidade antes da preparação de 

uma mistura final. Em caso de dúvida, consulte o Departamento Técnico. 

DOSE 

 
AVISO LEGAL. A empresa não se responsabiliza pela falta 

 de cumprimento das instruções contidas no rótulo. 

Boro (B) solúvel em água 2% p/p 
Densidade 1.04 g/cc 

pH 4,5 

Grupo 
Dose  
Foliar 
cc/L 

Dose 
radicular 

L/ha 
Modo e época da aplicação 

Plantas aromáticas 

 2 - 3 

 

Aplicação foliar ou radicular. Deve ser 

efetuada uma diluição prévia de 1:10 em 

água para facilitar sua mistura. 

Citrinos  

Silvicultura  
Árvores de fruto 2 - 3  

Hortícolas  
Industriais  

Ornamentais  
*Para OUTRAS CULTURAS que não estejam na lista, consulte o Serviço Técnico da Arvensis 

*Composição comercializada em Espanha. A fim de cumprir com as normas nacionais e internacionais, podem existir 

variações nas versões comercializadas noutros países. Em caso de dúvida contacte o nosso serviço técnico para 

verificar a sua formulação. 
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