Delan® Pro
Fungicidas
Kontaktinis chinonų ir fosforo cheminių grupių fungicidas, skirtas obelų, kriaušių apsaugai nuo rauplių.
Veikliosios medžiagos:

ditianonas 125 g/l
kalio fosfonatai 561 g/l
arba fosfoninė rūgštis 375 g/l

Produkto forma:

koncentruota suspensija

Pakuotė:

5l

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Delan Pro yra dviejų skirtingų veikliųjų medžiagų, ditianono ir kalio fosfonatų (arba
fosfoninės rūgšties) mišinys. Derinant dvi veiklias medžiagas, turinčias poveikį rauplėms, užtikrinamas geresnis ir patikimesnis veiksmingumas.
VEIKIMO BŪDAS
Veiklioji medžiaga ditianonas yra kontaktinis apsauginis fungicidas, veikiantis kaip
sulfhidrilo (SH) grupės inhibitorius. Sulfhidrilo grupė randama daugelio baltymų cisteino liekanose, dėl ko ditianonas veikia kaip daugiafunkcinis inhibitorius.
Veiklioji medžiaga kalio fosfonatai yra sisteminis fungicidas, turintis veikimo būdą,
kuris šiuo metu FRAC priskiriamas „nežinomo veikimo“ grupei (FRAC 2014).
Obelys, kriaušės
Norma: 2,5 l/ha Delan Pro.
Delan Pro naudokite nuo rauplių obelyse ir kriaušėse.
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Purkškite profilaktiškai nuo pumpurų skleidimosi pradžios/pumpurams sprogstant
iki vaisiams pasiekus 90 % būdingo dydžio.
Purškimo intensyvumas, kaip dažnai ir kiek kartų reikia purkšti, priklauso nuo ligos
plitimo, lapų augimo intensyvumo ir oro sąlygų. Stipriai ligoms plintant, kai intensyviai auga lapai, ir oro sąlygos yra palankios ligoms vystytis, purkškite minimaliu 8
dienų intervalu, kad maksimaliai apsaugotumėte lapus ir vaisius.
Norėdami pasiekti optimalų veikimą ir išvengti atsparumo vystymosi, naudokite
Delan Pro profilaktiškai.

AUGALAI IR LIGOS
Maksimalus
Augimo
Norma purškimų
tarpsnis,
kg/ha skaičius per
BBCH
sezoną

Minimalus
intervalas
tarp purškimų *

Vandens
kiekis, l/
ha

Dienų
skaičius
iki derliaus
nuėmimo

Augalai

Ligos

Obelys

Obelų
rauplės

53-81

2,5

6

8

150–1000

35

Kriaušės

Kriaušių
rauplės

53-81

2,5

6

8

150–1000

35

* smarkiai plintant ligoms, naudokite minimalius intervalus tarp purškimų.

Didžiausias purškimų skaičius – 6.
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos.
DĖMESIO!
Draudžiama purkšti žydinčius augalus, kuriuos apdulkina bitės ir kiti vabzdžiai nuo
4 val. iki 21 val.
Būtina ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas apie planuojamą purškimą paskelbti Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje.
Tirtuose augaluose nepastebėta jokių obelų ar kriaušių streso požymių, tačiau rekomenduojama, prieš purškiant visą sodą, išbandyti fungicidą ant mažesnio ploto.
Jautrumas fungicidui gali priklausyti nuo labai daug faktorių: veislių jautrumo, panaudojimo laiko, maisto medžiagų kiekio ir t.t.
MAIŠYMAS
Delan Pro galima maišyti su fungicidais Candit, Effector, Signum ir augimo reguliatoriumi Regalis Plus.
Vandens kiekis
Delan Pro iš dalies yra kontaktinis fungicidas, todėl juo reikia gerai padengti augalus.
Naudokite 150–1000 l/ha vandens, pagal poreikį, priklausomai nuo augalų dydžio ir
tankumo.
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