
Бордо Ізагро
Діюча речовина: сульфат міді (технічна бордоська суміш) — 770 г/кг

Препаративна форма: порошок що змочується

Призначення препарату: Контактний фунгіцид, що має протигрибкову, бактеріальну, профілактичну та захисну дію.

Промислове виробництво бордоської суміші, якою являється Бордо Ізагро, дозволяє забезпечити стабільну якість, 
склад та ефективність. Порівняно з сумішшю домашнього приготування, суміш промислового виробництва має 
переваги щодо:

Точне співвідношення міді та кальцію забезпечує високу ефективність. Кальцій нейтралізує сульфат міді, однак якщо 
кальцій в надлишку, то він діє як антагоніст міді та зменшує захист від хвороб.
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Бордо Ізагро характеризується:

правильним співвідношенням міді та кальцію що 
забезпечує найкращий захист від хвороб,
високим рівнем безпечності для сільсько- 
господарських культур завдяки підтриманню 
нейтрального рН,
хорошою змішуваністю з іншими пестицидами.

Суміші, що містять дуже маленькі частинки, є 
ефективнішими за інші суміші з частинками більшого 
розміру, оскільки ці маленькі частинки:

покривають і захищають більшу ділянку,
мають кращі адгезивні властивості та стійкіші до 
впливу дощу чи роси,
довше зберігають активність на рослині і, таким 
чином, забезпечують триваліший захист,
швидше розчиняються, вивільняючи іони Cu++, 
ефективні проти хвороб

Бордо Ізагро, промислового виробництва складається з 
частинок дуже маленького розміру, які вдалося 
отримати завдяки технічним знанням і досвіду 
компанії у виробництві мідьвмісних препаратів. Бордо 
Ізагро містить 2% специфічного синього барвника 
(мітка). Цей барвник має високий вміст хелатованого 
заліза, необхідного для синтезу хлорофілу, а також 
робить продукт легким у застосуванні, дозволяючи 
виявляти будь-яку ділянку, не піддану однорідній 
обробці пестицидом.

Застосування цієї мітки приносить додаткову користь 
рослинам:

високий вміст хлорофілу забезпечує зелене 
забарвлення листя і покращує фотосинтез
рослини стають міцнішими, а врожаї підвищуються
відбувається краща лігніфікація молодих органів, що 
збільшує стійкість до холоду
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Рекомендована норма витрати робочої рідини:
Для обприскування культури — 800-1000 л/га.
Не використовувати воду, рН якої нижче 5 та вище 11, тому що за такої кислотності препарат повільно розкладається 
до оксиду міді.
Обприскування проводити при швидкості вітру не більш 5 м/с. Повторні обробки проводити з інтервалом від 10 до 14 
днів в залежності від погодних умов, вологості і температури повітря.

Приготування робочого розчину:
Необхідну кількість препарату добре розмішують з невеликим об'ємом води, виливають у бак обприскувача та знову 
розмішують до одержання повністю однорідного за станом розчину.

Класифікація ВООЗ, токсикологічна характеристика: 3 клас небезпечності

Гарантійний строк зберігання: 3 роки при температурі від 0°С до +35°С в непошкодженій заводській упаковці.

Бордо Ізагро — готовий до застосування продукт
що означає

заощадження часу:
— не потрібно довго перемішувати суміш, оскільки 
вона швидко
диспергується у воді — не потрібно зважувати різні 
компоненти

повна розчинність у резервуарі оприскувача:
відсутні грудочки вапна або кристали нерозчиненого 
сульфату міді — фільтри не забиваються залишками

нейтральний pH:
— не потрібно контролювати рН під час приготування

заощадження продукту:
— весь продукт розпилюється і повністю витрачається

захищає цінні чутливі культури

можна застосовувати навіть в періоди чутливості
— для обробки овочевих, плодових культур 
(наприклад персиків)
— для обробки винограду (перед цвітінням, у період 
цвітіння)

Сумісність з іншими препаратами:

Поєднується з пестицидами, за винятком 
органофосфатів та препаратів, що утворюють 
низькокислотну реакцію в баковій суміші (нижче за рН 5).

правильне співвідношення міді та 
кальцію що забезпечує найкращий 
захист від хвороб;

високий рівень безпечності для 
сільськогосподарських культур завдяки 
підтриманню нейтрального рН,

хороша змішуваність з іншими 
пестицидами

неотруйний для бджіл

Переваги: 
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