Boron trong Cọ Dầu

Tình Trạng Thiếu Hụt Boron

Lá Nhàu Nát

Boron cần thiết trong việc:

Cọ Chưa Trưởng Thành

• Ngăn ngừa tình trạng “lá xương cá” (sự phát
triển của các vây cực kỳ nhỏ, mỏng
• Ngăn ngừa tình trạng “lá móc câu” (móc câu
đơn hoặc kép trên các vây gần chóp)

Tạo quả không hạt

• Loại bỏ các sọc trắng xuất hiện trong lá
• Ngăn ngừa trái cây không hạt
• Hình thành chùm quả tươi trĩu quả
• Phát triển rễ tăng cường

Bao nhiêu boron là đủ?

Cây cọ dầu lấy đi một lượng đáng kể boron khỏi đất mỗi năm. Tỷ lệ liều lượng cho cây cọ dầu
non và trưởng thành phụ thuộc vào đất và mục tiêu năng suất. Luôn tham khảo ý kiến của nhà
nông học U.S. Borax để biết liều lượng thích hợp.
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Phân bón đủ boron và các chất dinh dưỡng cân bằng tạo ra trái cây tốt.

Khuyến nghị

Khuyến nghị đối với đất có hàm lượng boron rất thấp (<0,02 ppm). Liều lượng thực tế phụ thuộc vào nguyên liệu trồng, loại đất, phân tích lá/búp và phân tích đất.
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Recommended Boron Dose Rate

Lượng gram Fertibor/ Granubortrên mỗi cây cọ

g/cây cọ

6 tháng

* 200-250 g mỗi cây cọ mỗi năm nếu sản lượng hàng năm trên 25 tấn mỗi héc-ta mỗi năm hoặc nằm trong khu vực có lượng mưa cao (>3.000mm/năm). Khuyến nghị nên chia
việc dùng cho liều lượng trên 250 g mỗi cây cọ mỗi năm.

Nồng độ Solubor khi gieo hạt
13,6 g

100 L nước
Các tùy chọn phân bón boron

Lý tưởng cho hỗn hợp khô để dùng cho đất

Để dùng cho đất bị cô lập và dùng phụ trợ bổ sung

Sản phẩm linh hoạt có thể hòa tan một mình trong nước, trong phân bón lỏng hoặc thuốc trừ sâu sau đó
được dùng cho đất hoặc dùng trực tiếp lên cây cọ
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