Impulsione o seu resultado final com
os produtos agrícolas U.S. Borax
Você se preocupa com suas colheitas e nós também. É por isso que a U.S. Borax
extrai e refina boro de alta qualidade, projetado para atender a todas as suas
necessidades de aplicação.
Mistura a granel

Revestimento

Fertilizante composto

Aplicação direta no solo

Fertirrigação
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Aplicação foliar
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Desenvolvido tendo em mente os fabricantes de fertilizantes
Feito a partir da desidratação e fusão do bórax. Dependendo da classificação, o
Anhybor pode ser usado para produzir fertilizantes compostos enriquecidos com
boro ou para revestir diferentes produtos fertilizantes, como misturas de NPK.
FORMA SÓLIDA

Material granular de alta solubilidade que não deixa resíduos
Como uma fonte versátil do boro elementar, o Topbor F é uma adição valiosa a
fertilizantes sólidos, líquidos ou em suspensão e para a fabricação de fertilizantes
compostos enriquecidos com boro e misturas de micronutrientes.
FORMA GRANULAR

Fabricado especificamente para misturadores a granel
Estudos mostraram que o tamanho das partículas, a densidade e a dureza do
Granubor ajudam a garantir uma distribuição uniforme na mistura e no campo. É o
único micronutriente puro e 100% solúvel em água que é projetado para atender
às demandas de boro das culturas durante a época de cultivo.
FORMA GRANULAR

Ácido bórico para a agricultura
Frequentemente usado para produzir fertilizante de boro líquido para uso em
aplicação foliar e fertirrigação, o Optibor também pode ser usado na produção de
fertilizantes compostos enriquecidos com boro como um ingrediente intermediário.
FORMA GRANULAR

A melhor opção para aplicações foliares
O Solubor é formulado para se espalhar rapidamente em líquido, deixa uma quantidade
mínima de resíduo e fornece uma fonte econômica de boro. O Solubor combina a maior
concentração de boro com a máxima dispersão e solubilidade em água possível,
tornando-o ideal para uso em mercados agroindustriais e pulverização agrícola.
FORMA PÓ

Suspensão líquida de borato de sódio
O Solubor Flow se espalha prontamente quando adicionada à água. Durante a fabricação,
o borato de sódio é colocado em suspensão sem o uso de solventes químicos.
FORMA LÍQUIDA

O equilíbrio perfeito entre o zinco e o boro
A fim de abastecer adequadamente suas culturas com a nutrição de que precisam,
o Zincoubor foi formulado perfeitamente com uma proporção de 2:1 de zinco para
boro que atende com precisão as demandas da maioria das culturas.
FORMA PÓ
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É necessário registro ou notificação para uso em determinados países.
Entre em contato com seu representante de vendas regional para saber
mais sobre a disponibilidade do produto na sua região.
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