
K�raz dal yanıklığı hastalığı: Sonbaharda 
yapraklar dökülmeğe başladığında %1'l�k 
bordo bulamacı �le b�r�nc� �laçlama, �lkbaharda 
gözler uyanmak üzere �ken %0,6'l�k bordo 
bulamacı �le �k�nc� �laçlama.
Şeftal�de yaprak kıvırcıklığı: Tomurcukların 
kabarmaya başladığı dönemde %2'l�k bordo 
bulamacı uygulanır.
Şeftal�de yaprak delen: Sonbaharda yaprak 
dökümünden hemen sonra %2 l�k, �lkbaharda 
ç�çek tomurcukları açılmadan önce %1'l�k 
bordo bulamacı �le �laçlama yapılır.
Meyve ağaçlarında armıl larına kök 
çürüklüğü hastalığı: Hastalık yen� başlamış 
�se hasta kökler kes�l�p kazındıktan sonra bu 
yerlere %5'l�k bordo bulamacı, %2'l�k Göztaşı, 
%5'l�k karaboya �laçlarından b�r� fırçayla 
sürülür, �laç kuruduktan sonra üzer� aşı 
macunu �le kapatılır veya 750 gram ardıç 
katranı 250 gram göztaşı sürülür.

Bağlarda ölü kol hastalığı:  Durgun 

dönemde, budamadan sonra %4'lük bordo 

bulamacı uygulanır.

: Sürgünler 20-25 Bağ antraknozu hastalığı

cm olduğunda %0,5'l�k, ç�çeklenmeden önce 

%1'l�k, ç�çeklenmeden hemen sora %1,5'luk 

bordo bulamacı uygulanır.

Tahm�n uyarı Bağ m�ld�yösü hastalığı: 

s �s tem�n �n uygulanmadığı  yöre lerde, 

sürgünler 25-30 cm boya ulaştığı devrede 

%0,5'l�k, 2. ve 3. �laçlamalarda �se �lacın etk� 

süres� d�kkate alınarak %1 ve %1,5'luk bordo 

bulamacı uygulanır.
Zeyt�nde halkalı leke hastalığı: Zeyt�nler 
sürgün vermeden önce Şubat ayında 
%1,5'luk, zeyt�n ağaçları ç�çek açmadan önce 
n�san ayında da %1'l�k bordo bulamacı 
uygulanı

Zeyt�n dal kanser� hastalığı:
1.İlaçlama; Aralık sonunda hasattan hemen 

sonra %2'l�k
2.İlaçlama;  Şubat sonunda dolu, don 

zararından sonra %2'l�k
3.İlaçlama; İlkbahar yağmurları başlamadan 

önce %1'l�k
4.İlaçlama; Sonbahar yağmurları başlamadan 

önce %2'l�k bordo bulamacı uygulanır.
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Bordo bulamacı dünyada sıkça kullanılan 
kuvvetl� b�r fungus�tt�r.  Pek çok mantar� ve 
bakter�yel �nfeks�yonların oluşturduğu yaprak 
lekeler�ne, antraknoz, yanıklık, kanserlere ve 
özel l �k lede m�ld�yö etmenler�ne karşı 
mükemmel b�r reaks�yon vermekted�r. Bordo 
bulamacı, b�rçok hastalığa karşı s�gorta 
�laçlaması olarak yapılır.

BORDO BULAMACI İÇİN GEREKLİ 
MALZEMELER ve HAZIRLANMASI

% 1'l�k 100 L�tre Bordo Bulamacı �ç�n; 

Ø1 kg. Göztaşı (Bakır sülfat)
Ø1 kg. Sönmüş k�reç veya 0.5 kg. 

sönmem�ş k�reç.
Ø1 Adet 100 lt'l�k kap.(Plast�k, tahta veya 

beton).
Ø1 adet 50 lt'l�k kap. (Plast�k, tahta veya 

beton).
Ø1 adet paslanmamış ç�v�.

 İlk önce küçük kabımıza 1 kg. Göztaşı 
(Bakır sülfat) konularak 50 lt. su �le beraber 
�y�ce karıştırılarak er�t�l�r. Sonra 100 l�trel�k 
büyük kabımıza 1 kg. Sönmüş veya 0.5 kg. 
Sönmem�ş k�reç konularak 50 l�tre su �le �y�ce 
er�t�lerek karıştırılır. Küçük kapta bulunan 
er�t�lm�ş göztaşı yavaş yavaş büyük kaptak� 
k�reçl� su üzer�ne dökülür. Bu �şlem yapılırken 
k�reçl� göztaşı karışımı sürekl� karıştırılır. 
Hazırlanan bordo bulamacının uygun olup 
olmadığını kontrol emek �ç�n B�r adet passız 
ç�v� bulamaca batırılarak 5 dak�ka beklet�l�r. 
Sonra ç�v�ye bakılır, ç�v�n�n reng�nde b�r 
değ�ş�kl�k yoksa bordo bulamacı olmuş 
demekt�r. Şayet ç�v�de hafif kızarma varsa 
karışım olmamıştır, b�r m�ktar daha k�reç �lave 
ed�lmel�d�r. Aks� takd�rde hazırladığımız 
bulamaç yakıcı olab�l�r. 

 K�reç h�ç b�r zaman Göztaşı üzer�ne 

dökülmez. Dökülür �se �lacın yapısı bozulur.

 Bordo bulamacı taze olarak hemen 

kullanılmalıdır. Eğer beklet�lecekse 100 l�treye 

200 gr şeker yada 200 gr pekmez, bu da 

bulunamazsa yağı alınmış 1 lt süt katılır. 

Böylece 10-15 gün kadar bozulmadan 

saklanab�l�r. 

 Hazırlanan karışımın �laçlama alet�n� 

tıkamaması �ç�n kullanılmadan önce mutlaka b�r 

tülbent yardımıyla süzülmes� gerek�r. Eğer 

er�meyen k�reç kalmışsa kalan m�ktar kadar 

k�reç tartılıp tekrar er�t�lmel�d�r. Bordo bulamacı 

h�çb�r �laçla karıştırılıp atılmaz. Hazırlanan 

Bulamaç sonbaharda meyve Ağaçlarının 

yapraklarının % 75'� döküldükten sonra kış 

süres�nce, İlkbaharda �se gözler Patlamadan b�r 

hafta önce yapılır. Ağacın bütün dalları ve 

gövdes� bulamaçla yıkanmalıdır. 

(%2'l�k Bordo Bulamacı �ç�n bu oranlar �k� katına 
%3'lük Bordo Bulamacı �ç�n bu oranlar üç katına 
çıkarılır.)

BORDO BULAMACININ ETKİLİ 
OLDUĞU HASTALIKLAR 

Elma ve Armut Kara lekes�: Ç�çek gözler� 
kabarmaya başladığında %1-2'l�k bordo 
bulamacı �le b�r�nc� �laçlama yapılır.

Armutlarda memel� pas hastalığı: Ç�çek 
tomurcukları patlamak üzere �ken %1'l�k bordo 
bulamacı �laçlama yapılır.

Yumuşak çek�rdekl� meyvelerde ateş 
yanıklığı: Ağaçların durgun olduğu dönemde 
budamadan sonra %2'l�k bordo bulamacı �le 
�laçlama yapılır. 

Er�klerde cep hastalığı:  Tomurcukların 
kabarmaya başladığı dönemde %2'l�k bordo 
bulamacı �le b�r�nc� �laçlama yapılır.

Kayısı ağaçlarında sürgün ve dal yanıklığı 
hastalığı: Sonbaharda yaprakların yaklaşık 
%75'� dökülünce %3'l�k bordo bulamacı �le 
b�r�nc� �laçlama, �lkbaharda ç�çek tomurcukları 
patlayıp kırmızı uçlar görülünce %1'l�k bordo 
bulamacı �le �k�nc� �laçlama yapılır.

Kayısılarda yaprak delen hastalığı:
Sonbaharda yaprak dökümünden hemen 
sonra %2'l�k bordo bulamacı, �lkbaharda ç�çek 
tomurcukları açılmadan önce pembe ç�çek 
tomurcuğu devres�nde %1'l�k bordo bulamacı 
uygulanır.

Sert çek�rdekl� meyve ağaçlarında 
bakter�yel kanser ve zamklanma hastalığı:
Sonbaharda yaprakların yaklaşık %75'� 
dökülünce %3'l�k bordo bulamacı �le b�r�nc� 
�laçlama, �lkbaharda gözler uyanmadan önce 
%1'l�k bordo bulamacı �le �k�nc� �laçlama yapılır.
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