
BORDO BULAMACININ HAZIRLANIŞI 

 
Bordo Bulamacı, plastik kaplarda hazırlanmalıdır (Madeni kaplar göztaşı eritmek 

için kesinlikle kullanılmamalıdır). 
 
 Gerekli Malzemeler 
 
 10 litre %1'lik Bordo Bulamacı hazırlamak için 100 gram göztaşı (Bakır sülfat), 100 

gram sönmüş kireç (veya 50 gram sönmemiş kireç), ayrıca 10 litrelik bir kap gerekmektedir 
 
   %1'lik Bordo Bulamacının Hazırlanması 
 
 100 gram göztaşı dövülerek un haline getirilir veya bir gün öncesinden birkaç litre 

ılık suya konarak tam olarak erimesi sağlanır. 
 
Bir başka kapta 100 gram sönmüş veya 50 gram sönmemiş kireç bir miktar su 

içerisinde eritilerek süzülür. 
 
 Bu işlemler tamamlandıktan sonra suda eritilmiş kireç 10 litrelik kaba boşaltılır. 

Müteakiben suda eritilmiş göztaşı kireçli suyun üzerine yavaş yavaş karıştırılarak aktarılır 
(Kireç göztaşı üzerine kesinlikle konmaz). Kabın eksik kısmı normal su ilave edilerek 10 
litreye tamamlanır. İyice karıştırılır. 

 
Not: %2'lik Bordo Bulamacı hazırlamak için, aynı büyüklükteki kaplar ve aynı 

miktarda su kullanılır. Göztaşı ve kireç iki katına çıkarılır. 
 
 Bordo Bulamacının Muayenesi 
 
 Paslı olmayan bir çivi hazırlanan bulamaca batırılır, 5 dakika bekletilir. Çivi 

paslanmadan çıkarsa bulamacımız hazır demektir. Eğer çivi paslanmışsa bulamaç üzerine 
biraz daha kireç ilave etmek gerekmektedir. 

 
 Bordo Bulamacının Muhafazası 
 
 Bordo Bulamacı muhakkak kullanılacağı zaman hazırlanmalıdır. Eğer bulamaç 

hazırlandıktan sonra bazı sebeplerle hemen kullanma imkanı yoksa o zaman 10 litrelik 
bulamaca 20 gram kadar pekmez veya şeker konur. Böylece 15-20 gün muhafaza etmek 
mümkündür. Ayrıca pekmez ve şeker ilacın bitkiye daha iyi yapışmasını sağlar. Yağmurlu, 
rüzgarlı ve donlu havalarda ilaçlama yapılmamalıdır. İlaçlama yapıldıktan sonra 10 saat 
içerisinde yağmur yağarsa ilaçlamayı tekrarlamak lazımdır. 

 
Bordo Bulamacı Nerelerde ve Ne Zaman Kullanılır? 
 

1. Özellikle sert çekirdekliler (Kayısı, badem, kiraz, vişne, şeftali, erik, v.s.) 
olmak üzere, elma, armut, ceviz, ayva gibi meyve ağaçlarının tümünde kullanılır. 

 
2. Sonbaharda ağaçlar yapraklarının %80-90'ını döktüğünde %2'lik, İlkbaharda 

ağaçların gözleri patlamadan önce, pembe tomurcuk devresinde %1'lik Bordo 
Bulamacı uygulanır. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Şekil 1. 10 litrelik bordo bulamacı için, göztaşı ve kireç eriyiklerinin hazırlanışı. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 2. Bordo Bulamacının hazırlanması için son aşama olan, hazırlanan göztaşı 

eriyiğinin kireç eriyiği üzerine dökülmesi. Kaptaki eksiklik, üzerine normal su ilave edilerek 
10 litreye tamamlanır. 

 

BORDO BULAMACININ BAĞ VE MEYVELERDE KULLANILDIĞI HASTALIKLAR 
VE ORANLARI 

 

Elma ve Armut Kara lekesinde dal sıracası bulunan yerlerde %2, Dal sıracası 
bulunmayan yerlerde %1 lik bordo bulamacı ile çiçek gözleri kabarmaya başladığında 
birinci ilaçlama yapılır. 

Armutlarda memeli pas hastalığına karşı çiçek tomurcukları patlamak üzere iken 
%1 lik bordo bulamacı ilaçlama yapılır. 

Yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında ateş yanıklığı hastalığı için ağaçların 
durgun olduğu dönemde budamadan sonra %2 lik bordo bulamacı ile ilaçlama yapılır. 
Gözler kabardığında %2 lik bordo bulamacı ile ikinci ilaçlama uygulanır.  

Eriklerde cep hastalığında tomurcukların kabarmaya başladığı dönemde %2 lik 
bordo bulamacı ile birinci ilaçlama yapılır.  

Kayısı ağaçlarında sürgün ve dal yanıklığı hastalığına karşı sonbaharda 
yaprakların yaklaşık %75’i dökülünce %3 lik bordo bulamacı ile birinci ilaçlama, ilkbaharda 
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çiçek tomurcukları patlayıp kırmızı uçlar görülünce %1 lik bordo bulamacı ile ikinci ilaçlama 
yapılır 

Kayısılarda yaprak delen hastalığına karşı sonbaharda yaprak dökümünden 
hemen sonra %2 lik bordo bulamacı, ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce pembe 
çiçek tomurcuğu devresinde %1 lik bordo bulamacı uygulanır. 

Sert çekirdekli meyve ağaçlarında bakteriyel kanser ve zamklanma hastalığına 

karşı sonbaharda yaprakların yaklaşık %75’i dökülünce %3 lik bordo bulamacı ile 
birinci ilaçlama, ilkbaharda gözler uyanmadan önce %1 lik bordo bulamacı ile ikinci 
ilaçlama yapılır. 

Kiraz dal yanıklığı hastalığında, sonbaharda yapraklar dökülmeğe başladığında %1 
lik bordo bulamacı ile birinci ilaçlama, ilkbaharda gözler uyanmak üzere iken %0,6 lik 
bordo bulamacı ile ikinci ilaçlama yapılır. 

Şeftalide yaprak kıvırcıklığı hastalığı için tomurcukların kabarmaya başladığı 
dönemde %2 lik bordo bulamacı uygulanır. 

Şeftalide yaprak delen hastalığına karşı sonbaharda yaprak dökümünden hemen 
sonra %2 lik, ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce %1 lik bordo bulamacı ile 
ilaçlama yapılır. 

Yeni dünya kara lekesinde sonbaharda tomurcuklar kabarmadan önce %1,5 lik 
bordo bulamacı birinci ilaçlama olarak yapılır. 

Meyve ağaçlarında armillaria kök çürüklüğü hastalığına karşı hastalık yeni 
başlamış ise hasta kökler kesilip kazındıktan sonra bu yerlere %5 lik bordo bulamacı,%2 
lik Göztaşı, %5 lik karaboya ilaçlarından biri fırçayla sürülür, ilaç kuruduktan sonra üzeri 
aşı macunu ila kapatılır veya 750 gram ardıç katranı 250 gram göztaşı sürülür. 

Badem dal kanseri hastalığına karşı sonbaharda yapraklar %75 oranında 
dökülünce %3 lük, ilkbaharda çiçek tomurcukları patladığı ve kırmızı uçları görüldüğü 
pembe dönemde %1 lik bordo bulamacı ile ilaçlama yapılır. 

Bağlarda ölü kol hastalığına karşı durgun dönemde, budamadan sonra %4 lük 
bordo bulamacı uygulanır. 

Bağ antraknozu hastalığına karşı sürgünler 20-25 cm olduğunda %0,5 lik, 
çiçeklenmeden önce %1 lik, çiçeklenmeden hemen sora %1,5 luk bordo bulamacı 
uygulanır. 

Bağ mildiyösü hastalığına karşı Tahmin uyarı sisteminin uygulanmadığı yörelerde, 
sürgünler 25-30 cm boya ulaştığı devrede %0,5 lik, 2. ve 3. ilaçlamalarda ise ilacın etki 
süresi dikkate alınarak %1 ve %1,5 luk bordo bulamacı uygulanır. 

Zeytinde halkalı leke hastalığına karşı zeytinler sürgün vermeden önce Şubat 
ayında %1,5 luk, zeytin ağaçları çiçek açmadan önce nisan ayında da %1 lik bordo 
bulamacı uygulanır. 

Zeytin dal kanseri hastalığına karşı 

1.İlaçlama; Aralık sonunda hasattan hemen sonra 

2.İlaçlama; Şubat sonunda dolu, don zararından sonra 

3.İlaçlama; İlkbahar yağmurları başlamadan önce 

4.İlaçlama; Sonbahar yağmurları başlamadan önce 

1.2. ve 4. İlaçlamalarda %2 lik, 3. İlaçlamada %1 lik bordo bulamacı uygulanır. 

İncirde çelik marazı hastalığına karşı budamadan sonra %2 lik bordo bulamacı 
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uygulanır. 

Turunçgil dal yanıklığı hastalığına karşı 1.İlaçlama hasattan sonra%2 lik, 
2.İlaçlama, ilkbahar yağmurları başlamadan önce %1,5 lik bordo bulamacı uygulanır. 

 


