
БОРДО МИКС 20 ВП
съчетава качествата
на традиционния
бордолезов разтвор,
употребяван
в практиката повече
от 150 години
с предимствата
на усъвършенствани
и модерни технологии,
които допринасят
за една уникална
формулация
с отлични свойства

ПОДОБРяВане
на тРаДИцИята

ГОТОВ
ЗА УПОТРЕБА 
БОРДОЛЕЗОВ 
РАЗТВОР



БОРДО МИКС 20 ВП – фунгицид/бактерицид във формата на водонамокрим прах с контакт-
но и предпазно действие. Широк спектър на действие срещу много видове гъбни болести и 
бактерии: мани, алтернария, антракноза, бактериоза и синя плесен. БОРДО МИКС 20 ВП е 
модерна, актуализирана индустриална формулация на традиционната смес от меден сулфат 
и вар, която съдържа 20 % мед. неговата по-висока свързаност между съставките е една от 
основните му характеристики.

ПРЕДИМСТВА
→ Не се губи време преди приложение – готов, лесен за употреба и напълно разтворим – 

пести време.
→ Намалява дозата – микронизацията осигурява оптимален размер на частиците, което уве-

личава покриването на листата: необходимо е по-малко количество активно вещество.
→ Няма нужда от контрол на pH. Близко до неутралното Ph – избягва се фитотоксичност 

и други рискове за културите.
→ Дюзите не се запушват – формулацията на продукта осигурява оптимален за дюзите 

размер на частиците.
→ Увеличава устойчивостта от измиване – формулацията допринася за увеличаване при-

лепимостта към листната повърхност дори и при неблагоприятни климатични условия.

Активно вещество: Бордолезова смес (меднокалциев сулфат): 20 % Cu

Регистриран за употреба: БОРДО МИКС 20 ВП е разрешен за употреба в Р България сре-
щу мана по лозата в доза 0,5-0,6 % (500-600 гр/100 л) и в доза 375-500 гр/дка срещу иконо-
мически важни болести при всички овощни култури (видовете семкови, костилкови, бадем, 
цитруси, маслина и ягоди), както и при патладжан, праз, целина, броколи, карфиол, крастави-
ца, тиквичка, корнишони, пъпеш, лук, чесън, маруля, рукола, спанак, тученица, фасул, грах, 
моркови, салатно цвекло, целина, хрян, магданоз, видовете репички и ряпа, захарно цвекло, 
декоративни растения и дървесни видове. Регистриран е и в доза 375-500 гр/дка за минимал-
на употреба срещу бактериоза при орех и лешник, бели листни петна при ягоди и петносване 
по пъпките при малина.

Максимален брой третирания на година: 2-6 в зависимост от културата.

Карантинен срок: от 3 до 21 дни в зависимост от културата.

Смесимост: БОРДО МИКС 20 ВП е смесим с повечето използвани 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. Препоръ-
чително е да се направи тест за смесимост преди употреба.

ЗА ТОЧНИТЕ УСЛОВИЯ НА УПОТРЕБА: МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ЕТИКЕТА!

БОРДО МИКС 20 ВП е вписан в програмата за зимни пръскания на овощни култури и може да 
се употребява в биологичното производство.
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