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Delan 700 WG

Általános adatok

Hatóanyag 700 g/kg ditianon

Hatóanyagcsoport Antrakinon

Forgalmazási kategória II.

Engedély száma 46334/2004

Formuláció Vízben diszpergálható granulátum (WG)

Kiszerelés 1 kg, 10 kg

Eltarthatóság 3 év

Munka-egészségügyi várakozási idő 0 nap

Egyéb információ —

 Varasodás
 Tafrinás

 levélfodrosodás

 Peronoszpóra
 Sztigminás

 levél lyukacsosodás

Irtható kórokozók:
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Delan 700 WG

Folytatás a következő oldalon 

Engedélyezett kultúrák

Kultúra
Károsító / 
felhasz-
nálás

Kijuttatási időszak / 
fejlettség

A kijuttatáshoz 
szükséges mennyiség

szerből vízből

Szőlő 
(bor- és 
csemege-
szőlő)
(virágzás előtt) Pero-

noszpóra

Előrejelzésre alapozva, 
megelőző jelleggel 
virágzásig (BBCH 60)

0,35–0,5 kg/ha

600–1000 l/ha
Szőlő 
(bor- és 
csemege-
szőlő)
(virágzás után)

Előrejelzésre alapozva, 
megelőző jelleggel 
bogyókötődéstől 
(BBCH 71)

0,35 kg/ha

Alma
termésűek 
(virágzás előtt)

Varasodás

Előrejelzésre alapozva 
(az aszkospóra-szóródás 
kezdetétől), megelőző 
jelleggel „egérfül” 
stádiumtól virágzásig 
(BBCH 54–59)

0,5 kg/ha

800–1000 l/ha

Alma
termésűek 
(virágzás után)

Előrejelzésre alapozva, 
megelőző jelleggel zöld-
dió nagyságú gyümölcs-
mérettől gyümölcsnö-
vekedésig (BBCH 74–79)

0,35 kg/ha

Csont héjasok 
(őszibarack)

Tafrinás 
levél fod-
rosodás

Előrejelzésre alapozva, 
megelőző jelleggel 
a rezes lemosó perme te-
zések után, rügypatta-
nást (BBCH 53) követően 
a tenyészidőszak végéig 0,75 kg/ha 800–1000 l/ha

Csont héjasok 
(cseresznye, 
meggy, 
nektarin)

Sztig minás 
levél lyuka-
cso sodás

Meg  előző jelleggel, leg-
később az első tünetek 
meg jelenésekor, rügyfa-
kadástól (BBCH 55) 
a tenyészidőszak végéig
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Kezelési előírások

Kultúra
Kezelések 
maximális 
száma

Két kezelés kö-
zötti mini  mális 
időtartam

Az utolsó kezelés idő-
pontja (fenológiához 
viszonyítva)

É. v. i.

Szőlő 
(bor- és 
csemege szőlő)

— 7 nap — 28 nap

Alma
termésűek

— 7 nap
Gyümölcsnövekedés 
(BBCH 79)

21 nap

Csont héjasok 
(őszibarack)

3 7 nap

A tenyészidőszak vége 21 napCsont héjasok 
(cseresznye, 
meggy,
nektarin)

2 —

Delan 700 WG
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Delan 700 WG

Felhasználási előírások

Hatás / hatásspektrum
Belső élősködő gombák (varasodás, dérgombák, 
peronoszpórafélék) ellen hatékony.

Hatáskifejtés Kontakt hatású. Több ponton gátolja a gombák fejlődését.

Permetléporlasztás Finomcseppes kijuttatás.

Ideális hőmérséklet

25 °C alatt.

Szőlőben és almatermésűekben az esetleges perzse-
lések elkerülése érdekében 25 °C fölötti hőmérsékleten 
alkalmazása tilos.

Ideális időszak Nem befolyásoló tényező.

Hatásnövelő körülmények
Előrejelzés alkalmazása.

Járványveszélyes időszakban a magasabb dózis ad 
nagyobb biológiai hatékonyságot.

Kombinálhatóság
Gombaölő szerek közül Kumulus S-sel, rovarölő szerek 
közül Fendona 10 EC készítmé nnyel kombinálható.

Megjegyzés

Esőállósága, tapadóképessége kiváló.

Formulációja könnyű kezelhetőséget biztosít 
a permetlé előkészítéséhez.

Alkalmazása elősegíti a gyümölcs színeződését.

Szőlőben kisebb fertőzési nyomás mellett, megelőző 
jel leggel kijuttatva önmagában is megfelelő védelmet 
biztosít. Nagyobb fertőzési kockázat esetén célszerű 
felszívódó szerekkel kombinálni és az engedélyezett 
magasabb dózisban alkalmazni.

Golden típusú almafajtáknál a kisdió nagyságú fenológiai 
stádium után, július második felében, a hálós perzselések 
elkerülése érdekében a védekezés már nem javasolt.

A feltűntetett vízmennyiségek javasolt értékek. A kijut-
ta tás során a permetlé vízmennyiségét a kezelendő nö-
vényállomány fejlettségétől, lombfelületétől és művelés-
módjától, valamint az alkalmazott géptípustól függően 
kell megválasztani.


