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deLFin®

Účinná látka: diflufenican 500 g .l-1

Postrekový selektívny kontaktný herbicíd s reziduálnym účinkom vo forme suspenzného 
koncentrátu určený na ochranu pšenice ozimnej, jačmeňa ozimného, tritikale, raže, 
pšenice jarnej a jačmeňa jarného proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám .

PÔsobenie PríPravku

DELFIN® je suspenzný koncentrát, ktorý sa používa ako selektívny kontaktný herbicíd s reziduálnym 
účinkom v porastoch obilnín na ochranu proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám. Účinná 
látka diflufenican blokuje biosyntézu karotenoidov. Reziduálny účinok v podmienkach priaznivých 
pre rast môže trvať až 8 týždňov po aplikácii. Jeho úroveň môže byť znížená na suchých pôdach, 
v prípade nedostatočného pokrytia povrchu pôdy pri aplikácii, na pôdach s vysokým obsahom ílu 
alebo organickej hmoty.
Prípravok je absorbovaný výhonkami klíčiacich semien. Citlivé buriny vyklíčia, ale rýchlo zožltnú 
a sfarbia sa do svetlo ružova. Pokračujúcim rastom nadzemných častí sa bledé sfarbenie 
rozširuje, rastliny nekrotizujú a nakoniec odumierajú.
Po aplikácii sa môže vyskytnúť prechodné zblednutie obilnín, neovplyvní to však ich následný rast.

sPektrum herbicídneho ÚČinku

citlivé buriny: hviezdica prostredná, fialka roľná, veronika brečtanolistá, stavikrv vtáčí.
stredne citlivé buriny: lipkavec obyčajný, hluchavka purpurová, drchnička roľná, kapsička 
pastierska, pohánkovec ovíjavý.
odolné buriny: parumanček nevoňavý, veronika perzská.

h
e

r
b

ic
íd

y
PLodina ŠkodLivý ČiniteĽ

dávka
l .ha-1

ochr .
doba

Poznámka

pšenica ozimná, 
jačmeň ozimný, 
raž, tritikale, 
pšenica jarná, 
jačmeň jarný

dvojklíčnolistové buriny 0,25 l AT
preemergentne, 
postemergentne

návod na Použitie
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odPorÚČania Pre aPLikáciu

Dávka vody: 200-400 l.ha-1, objem vody zvýšte v prípade silného zaburinenia alebo hustého 
porastu. Je nevyhnutné, aby boli buriny úplne pokryté postrekovou kvapalinou.
Maximálny počet aplikácií: 1 x za vegetačné obdobie.

Preemergentná aplikácia: pš. ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale, pš. jarná, jačmeň jarný.
Prípravok DELFIN® aplikujte najneskôr do 3 dní po sejbe. Pôda by mala byť dobre pripravená 
s drobnohrudkovitou štruktúrou. optimálnu účinnosť dosiahnete, keď prípravok aplikujete za 
vlhkých podmienok, alebo ak po aplikácii mierne poprší.
Na klíčiacich obilninách môže dôjsť k zmene sfarbenia prvého listu, čo však nemá negatívny 
vplyv na úrodu. Porast vysievajte do normálnej hĺbky (25 mm) a zabezpečte, aby boli zrná 
dobre prikryté.

Postemergentná aplikácia: pš. ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale, pš. jarná, jačmeň jarný. 
Prípravok možno aplikovať od 1. listu obilnín najneskôr však do konca odnožovania (BBCH 
11-29). 

  upozornenie

Neaplikujte, ak v nasledujúcich 4 hodinách očakávate silný dážď alebo ak je porast akýmkoľvek 
spôsobom poškodený alebo oslabený, trpí mrazom, nedostatkom výživy, rastie v nadmerne 
vlhkých alebo suchých podmienkach, je napadnutý chorobami alebo škodcami.
Neaplikujte na iné druhy plodín ako sú uvedené v návode na použitie, ani na obilniny pestované 
ako krycia plodina alebo ako podsev. Po aplikácii nebráňte a nevalcujte.
V prípade zaorania porastu v dôsledku zlého vzídenia alebo poškodenia ako náhradná plodina 
môže byť na jeseň vysiata pšenica ozimná a po orbe jačmeň ozimný. 
Na jar po spracovaní pôdy do hĺbky 15 cm môžu byť vysiate jarné obilniny a ostatné jarné 
plodiny bez obmedzenia. 
Sejba následných jarných plodín v normálnej rotácii: pred sejbou alebo výsadbou jarných 
plodín je potrebné pôdu dôkladne spracovať do hĺbky 15 cm. 

balenie: 1 l HDPE fľaša




