
БОРДО МИКС 20 ВП 
ШИРОКОСПЕКТЪРЕН ФУНГИЦИД/БАКТЕРИЦИД  

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 
Преди употреба прочетете внимателно етикета! 

ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ РИСКОВЕТЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ И ОКОЛНАТА СРЕДА ДА СЕ 
СПАЗВАТ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА УПОТРЕБА! 

Активно вещество : Бордолезова смес (меднокалциев сулфат): 200 г/кг 

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 200 г/кг бордолезова смес (меднокалциев сулфат).  Произход на 
активното вещество: Индустриас Кимикас дел Валес АД 
ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: ВП (водонамокрим прах) 
РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА: Бордо микс 20 ВП е регистриран в Р България с удостоверение за 
разрешаване пускането на пазара и употреба на ПРЗ номер 01145 – ПРЗ/15.10.2018 г. на 
основание на Заповед РД 11-1661/29.12.2011г., Заповед № РД 11-1512/02.10.2015г., Заповед № 
РД 11-2019/20.10.2016 г.,Заповед № РД 11-712/06.04.2017г. и Заповед № РД 11-1979/09.10.2018 
г. наизпълнителния директор на  БАБХ. 
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:  

Култура Вредител или група вредители, с 
които се води борба 

Доза 
гр/дка 

 

Фаза на 
приложение 

(ВВСН) 

Карантинен 
срок 
( дни) 

Максимален 
брой 

третирания  

Лоза мана по лоза 500-600 
(0,5-06 %) 

19-79 21 5 

Кайсия кафяво гнине, бактериоза, сачмянка, 
цитоспороза, Coryneum spp. 

375-500 95-53 Не е 
приложимо 

2-4 

Череша  бактериоза,цитоспороза,Coryneumspp. 375-500 95-53 Не е прил. 2-4 

Праскова, нектарина бактериоза, сачмянка, цитоспороза, 
Coryneum spp. 

375-500 95-53 Не е 
приложимо 

2-4 

Слива мехурки по слива, бактериоза, 
цитоспороза, Coryneum spp 

375-500 95-53 Не е 
приложимо 

2-4 

Круша ,Дюла, Мушмула повреди по клоните, струпясване, 
кафяво гнине, огнен пригор, 
бактериоза 

375-500 91-53 Не е 
приложимо 

2-4 

Ябълка повреди по клоните, огнен пригор 375-500 91-53 Не е прил. 2-4 

Бадем самодивски метли, кафяво гниене, 
сачмянка, бактериоза, Coryneum spp 

375-500 95-53 Не е 
приложимо 

2-4 

Орех , Лешник * бактериоза 375-500 95-53 Не е прил. 2-4 

Патладжан мана, кафяви листни петна, 
антракноза, бактериоза 

375-500 15-89 3 (О); 10 (П) 3-6 

Праз, Артишок, Целина,  мана, листни петна, бактериоза 375-500 14-51 7 3-6 

Броколи, Карфиол,  Мана, чернилка,антракноза,бактериоза 375-500 14- 59 14 3-6 

Краставица, тиквичка 
корнишони, пъпеш 

Мана, кафяви листни петна, 
антракноза, бактериоза 

375-500 10-89 3 
7 за пъпеш 

3-6 

Лук, чесън, шалот пурпурни петна, мана, черно гниене, 
антракноза, бактериоза 

375-500 14-47 3 3-6 

Маруля, цар. салата, 
цикория, рукола, 
кресон, червено зеле   

мана, алтернариоза, склеротинийно 
гниене, антракноза, бактериоза 

375-500 12-49 7 3-6 

Спанак, тученица, 
манголд 

мана, алтернариоза, антракноза, 
бактериоза 

375-500 12-49 7 3-6 

Фасул, грах Антракноза, мана, ръжда, септориоза, 
бактериоза 

375-500 14-89 3 3-6 

Морков, салатно 
цвекло, целина, хрян, 
артишок, пащърнак, 
кор. магданоз, 
репички, жълта и бяла 
ряпа 

мана, алтернариоза, антракноза, 
церкоспороза, бактериоза 

375-500 15-47 14 3-6 

Ягода 
антракноза, бели листни петна, 
фитофторно кореново и стъблено 
гниене, бактериоза 

375-500 13-81 7 3-4 

Ягода * бели листни петна 375-500 00-03 7 1 

Малина * 
петносване по пъпките 375-500 91-00 

00-10 
не е прил. 1 

Зах. Цвекло церкоспороза 375-500 39-49 14 3-6 

Декоративни растения 
и дървесни видове 

Мана, септориоза, антракноза, ръжда, 
кафяво гниене 

375-500 целогодишно не е 
приложимо  

2-3 

Маслина листни петна, антракноза, бактериоза 375-500 10-85 14 2-6 

Лимон, мандарина, кафяво гниене, бактериоза, 375-500 15-89 14 3-5 



портокал, грейпфрут алтернария 

Забележка: При овощните култури първите две третирания се извършват през есента, 
след приключване на вегетацията. През пролетта, преди разпукване на пъпките, се 
извършват още две пръскания. 

* Отговорността при употреба на Бордо микс 20 ВП при ягоди за бели листни петна и при 

малина и лешник е на лицето, прилагащо продукта! 
Интервал между приложенията: 7 дни 
Техника на приложение: конвенционална техника за пръскане                                                                   
Бордо микс 20 ВП е одобрен за употреба в биологичното производство. 
НАЧИН НА УПОТРЕБА: Прибавете необходимото количество от препарата в малко вода като 
разбърквате. Разбийте добре сместа и прибавете останалото количество вода. Препоръчва се 
направеният разтвор да се употреби веднага и да не се пази за следващи третирания. Да се 
вземат обичайните мерки за избягване на медна фитотоксичност, особено в студени и влажни 
места. Фирмата гарантира състава, формулацичта и съдържанието. Потребителят е отговорен 
за причинени вреди (неефикасност, токсичност, остатъчни количества и др.), причинени от 
пълно или частично неспазване на инструкциите, посочени на етикета. Изчакайте поне 6 часа 
преди повторно влизане в третираните площи, за да може те да са напълно изсъхнали. 
СМЕСИМОСТ: Бордо микс 20 ВП е смесим с повечето инсектициди, фунгициди и други 
(фосфорни естери, карбамати, емулсионни масла, листни торове, водонамокрима сяра и др.) 
освен в случаи, когато продуктът има силна киселинна или алкална реакция. 
СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ПРЕПАРАТЪТ  МОЖЕ ИЛИ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ 
УПОТРЕБЯВАН: Да не се третира при ниски температури (под 5°С) и висока влажност.                                                                              
Категория на употреба: Непрофесионална: Може да се прилага свободно от лица над 18 
годишна възраст.                                                                                                                                                                
УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ: Съхранявайте продукта в оригинални, затворени и етикетирани 
опаковки, в хладни и вентилирани помещения далеч от храни, напитки и фуражи. Да се пази от 
достъп на деца, животни и странични лица. 
ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ: Отстранете лицето от зоната на работа. 
Незабавно отстранете замърсеното облекло. Да се запази телесната температура. Да не се 
оставя пострадалия сам.Отведете го в болница. При вдишване: Да се отдалечи пострадалото 
лице от района на работа и да се изведе пациента на чист въздух. Да се потърси лекарска 
помощ. При контакт с кожата: Незабавно да се свалят намокрените и изцапани дрехи. Да се 
измие кожата обилно с вода и сапун. В случай, че дразненето продължи да се потърси лекарска 
помощ. При контакт с очите: Да се изплакне обилно с вода, най-малко в продължение на 15 
минути. Да се махнат предварително контактните лещи, ако има такива. Консултирайте се с 
лекар, ако дразненето не отзвучава. При поглъщане: Да не се предизвиква повръщане. Да не се 
взима никакво лекарство през устата. Пациентът да се държи в покой. Да се запази телесната 
температура. Контрол на дишането: спомагателна вентилация. Ако човекът е в безсъзнание, го 
сложете да легне като главата е по-ниско от тялото, а коленете наполовина свити. Антидот: 
EDTA, BAL или Пенициламин. Да се потърси лекар и да му се покаже етикета и/или този лист. 
Симптоми и ефекти: Риск от бъбречни и хепатитни изменения. Повреди на лигавицата, 
хепатични и бъбречни поражения, хеамолиза, повръщане, аезофагусни изгаряния, диария, 
жълтеница, инхалационна треска, кожни и очни дразнения. 

       
  Внимание! 
  Изречения за опасност: 

Н410: Много токсичен за водни организми с дълготраен ефект 

Код на допълнително предупреждение за опасност: 

EUH401: За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, да се спазват инструкциите за 

употреба 

Препоръки за безопасност: 

P391: Съберете разлятото 
P501: Изхвърляне на съдържание/опаковка на оторизирани места за събиране на опасни отпадъци в 

съответствие с националното законодателство 

SP1:  ДА НЕ СЕ ЗАМЪРСЯВА ВОДАТА С ПРОДУКТА ИЛИ ОПАКОВКАТА МУ    
(Уредите от третирането да не се почистват в близост до водоизточници. Да се    



избягва замърсяване чрез канализационната система на фермите или пътищата). 

SPe 3:    С цел опазване на водните организми, да се спазва нетретирана буферна зона от 10 м, или 5 м 

– с използване на специални дюзи, намаляващи отвяването на пръскания ПРЗ с 50% до водните обекти. 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА С ПРЕПАРАТА:                                                                     
Стриктно спазвайте указанията от етикета. По време на приложение стойте от наветрената 
страна. Защита на дихателните пътища: Да се използва защитна маска (тип Affinity FR FFR1 D – 
CE 0121 съгласно EN 149:2001) по време на смесване и зареждане. Защита на ръцете: Да се 
носят ръкавици (тип Dexter CE 95 0072 4121 съгласно ЕЕС/89/686) по време на смесване, 
зареждане и приложение. След употреба, ръцете да се измият с вода и сапун. Защита на очите: 
Да се избягва контакт с очите. Защита на кожата: Да се носи подходящо облекло, за да се 
избегне многократен или закъснял контакт с кожата. По време на приложение да се носи 
покривало (оборудване ЕС, Категория 1) и обувки (тип S3+HI+CI съгласно EN-ISO 20345:2004, 
EN-ISO 20347:2004, EN 13634, EN 345-2, EN 347). Всекидневно да се изпират работните дрехи. 
След употреба се измийте с вода и сапун. 
ЕКОТОКСИЧНОСТ: Много токсичен за водните организми. Може да причини дълготрайни 
увреждания във водната среда. 
МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗПИСВАНЕ: Лични предпазни мерки, защитно оборудване и 
спешни процедури: Да не се вдишва праха. Да се носи подходящо защитно облекло, за да се 
избегне замърсяване. Да се избягва контакт с устата, очите и кожата. Неоторизирани лица, 
деца и животни да се държат далеч от зоната на разлив. Предпазни мерки за околната среда: 
Да се избягва попадане на продукта във водна среда. При необходимост, разсип от продукта да 
се събере с подходящи материали. Методи и материали за почистване и събиране: Изметете и 
изтрийте внимателно в сухи контейнери, затворете, маркирайте и предайте на оторизирано 
сметище. Да не се чисти замърсената повърхност с вода. Продуктът да се покрие с дървени 
стърготини, пясък или суха земя. 
МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР:                                                                                           
Препоръчителни средства за гасене: Подходящи средства за гасене са: всякакви сухи средства, 
пяна, СО2. Ако е използвана вода, замърсената такава да се събере отделно с цел избягване 
на разсипването и в канализацията или във водна среда. Средства за гасене, които да се 
избягват: За да се избегне замърсяване, да се избягва гасене с вода. Специфични рискове по 
време на гасенето: Горенето ще развие въглеродни и серни оксиди. Специални мерки за 
защита: Да се носи подходящо предпазно облекло и прахови маски с филтър за химикали. 
УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРАЗНИТЕ ОПАКОВКИ ИЛИ ПРОДУКТ С ИЗТЕКЪЛ СРОК НА 
ГОДНОСТ: Продукт: Свържете се с местната власт или фирма за оползотворяване на 
отпадъци за събирането и разпореждането с нежелан продукт или опаковка. Неизползваните 
продукти следва да се третират като опасни отпадъци. Опаковка: Унищожете празните 
опаковки и ги предайте на сигурно и незамърсяващо място. 
 

ТЕГЛО НЕТО: 10 кг                                                                                                                                            
СРОК НА ГОДНОСТ: 3 години                                                                                                                         
ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО: (виж опаковката)                                                                                             
ПАРТИДА № (виж опаковката) 
       
  ПРОИЗВОДИТЕЛ:               ВНОСИТЕЛ: 
  ИКВ АД                                    АГРОТЕКСИМ ЕООД 
  Бл. Рафаел Казанова, 81              бул. Шипченски проход 79, 1574 София  
  08100 Молет дел Валес (Барселона)            тел. 02/870 00 33; 02/ 971 37 40 
Испания                       тел./факс 02 / 870 73 68                                                                  
iqv@iqvagro.com                                                   agrotexim@abv.bg  
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