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Basfoliar® CitoBor é um fertilizante líquido com formulação específica para suprimento de Boro associado ao efeito bioativador 
do Extrato de Alga Ascophyllum nodosum. Este produto foi desenvolvido para atender a demanda crescente do elemento Boro, 
atualmente um dos micronutrientes que mais limita o rendimento das culturas no Brasil.
A associação do Boro com o Extrato de Alga foi idealizado para potencializar o efeito conjunto, otimizar a aplicação, melhorar 
a translocação de nutrientes e o transporte de açúcares, auxiliar na resistência das plantas às doenças e condições de estresse, 
visando incremento de produtividade.

* Demais embalagens sob consulta

EMBALAGENS DISPONÍVEIS:

BENEFÍCIOS: 

CARACTERÍSTICAS: 

O Boro participa de vários processos metabólicos, tais como: síntese da parede 
e alongamento celular, integridade estrutural da parede celular, transporte de 
carboidratos, fertilidade dos grãos de pólen e alongamento do tubo polínico;
O extrato da alga, Ascophyllum nodosum estimula a atividade de síntese da fitoalexina 
capsidiol e a peroxidases em plantas, aumentando a resistência das plantas às 
doenças. Em condições de estresse, auxilia no sentido de evitar o aumento do ácido 
abscísico na planta, consequentemente o etileno também, mantendo a capacidade 
fotossintética e hormonal adequada;
A Citocinina auxilia em diversos setores na estrutura da planta, tais como: divisão 
celular; crescimento radial do caule, crescimento das gemas laterais, alongamento do 
caule e retarda a senescência;
Auxilia no aumento da produtividade com colheitas de melhor qualidade.

Aporte de Boro associado a Extrato de Alga natural Ascophyllum nodosum;
Líquido e homogêneo;
Presença de Poliol em sua formulação o que favorece a mobilidade do elemento Boro 
dentro da planta;
Fácil manejo e compatível com produtos fitossanitários.

“Para mais informações sobre a linha de produtos, recomendações e 
programas nutricionais da COMPO EXPERT, consulte o Engenheiro

Agrônomo responsável pela sua região”.

Basfoliar® CitoBor estimula fisiologicamente a planta à drenar os fotoassimilados da folha para os grãos e frutos.
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N 1% (12,50 g/L)

B 8% (100,0 g/L)

Densidade 1,25 g.cm-³

GARANTIAS E ESPECIFICAÇÕES:

Contém 125,0 g/L de Extrato de Algas 
(Ascophyllum nodosum)


