
Insekticíd vo forme kvapalného suspenzného 
koncentrátu pre riedenie s vodou (SC), na 
o!etrenie repky ozimnej, p!enice ozimnej, 
ja"me#a jarného a zemiakov proti $ivo"í!nym 
!kodcom.

DELMETROS 100 SC

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU:  

Deltamethrin, ú!inná látka prípravku DELMETROS 100 SC, 
je svetlo stabiln" syntetick" pyrethroid. Pôsobí ako dotykov" 
a po#erov" jed. Nemá systémov" ú!inok, preto je potrebné, 

aby boli postrekom rovnomerne o$etrené v$etky !asti 
rastlín. Nepôsobí na rozto!e.

POKYNY PRE APLIKÁCIU:  

Dávka vody: 200 - 400 l/ha
Po"et o!etrení: max. 1x za vegeta!né obdobie.
Repka ozimná

Prípravok vykazuje dostato!nú ú!innos% na $kodcov v repke 
ozimnej.

Sko"ka repková, kvetárka kapustová

Termín aplikácie: prípravok pou#ívajte na jese& pri 
v"skyte $kodcov na mlad"ch rastlinách alebo, ke' zistíte 
prvé po$kodenie vo fáze dvoch listov a# do fázy vyvinut"ch 
piatich listov (BBCH 12-15).

Blyská"ik repkov%

Termín aplikácie: pou#ívajte pod(a signalizácie pri v"skyte 
$kodcu na rastlinách od fázy, kedy sú vidite(né samostatné 
kvetné pupene (hlavné kvetenstvo) ale sú e$te stále 
uzavreté, a# do fázy kedy sú vidite(né prvé petaly, ale kvetné 
pupene sú e$te stále uzavreté („#lt" puk“). (BBCH 55-59).

Ja"me# jarn%

Termín aplikácie: prípravok aplikujte na za!iatku liahnutia 
lariev kohútika pestrého, od fázy konca metania, kedy je 
po$va vlajkového listu zdurená (BBCH 45) do fázy strednej 
mlie!nej zrelosti (BBCH 75).

Ú&INNÁ LÁTKA: 
Deltamethrin 100 g/l 

BALENIE:
1 l HDPE f(a$a

DELMETROS 100 SC® je ochranná známka firmy INNVIGO Sp. z o.o.
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P!enica ozimná

Termín aplikácie: prípravok pou#ívajte na za!iatku liahnutia 
lariev kohútika pestrého, od konca v"vojovej fázy, kedy sú 
vidite(né prvé oste (len pri ostinat"ch odrodách) (BBCH 49) 
a# do konca fázy mlie!nej zrelosti (BBCH 79).

Zemiak

Termín aplikácie: prípravok pou#ívajte v období 
maximálneho liahnutia lariev, od fázy prv"ch individuálnych 
kvetn"ch pupe&ov (1 – 2 mm), ktoré sú na 1. vrcholíku 
vidite(né (hlavná by() (BBCH 51) do fázy plného kvitnutia: 
50% kvetov v 1. vrcholíku otvoren"ch (BBCH 65).

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY:  

Po aplikácii prípravku DELMETROS 100 SC nie sú známe 
negatívne ú!inky na následné plodiny. 

Postrek nesmie zasiahnu% susedné plodiny. 

NA'E ODPORÚ&ANIE:  

DELMETROS 100 SC s ú!innou látkou deltamethrin je 
dotykov" a po#erov" insekticíd proti $irokému spektru 
$kodcov. Prípravok aplikujte pri v"skyte $kodcu a prekro!ení 
prahu $kodlivosti. Prípravok neaplikujte pri teplotách nad 

25°C rovnako ako ostatné pyretroidné prípravky. Pre 
dosiahnutie plného insekticídneho ú!inku odporú!ame 
aplikáciu v postrekovej tekutine s rozsahom pH 5,0-6,0. Pre 
úpravu vody pridajte TRON pH – viac o prípravku na str. 93.

NÁVOD NA POU(ITIE:  

Plodina Ú"el pou$itia Dávka/ha OD Poznámka 

repka ozimná
sko!ka repková,

kvetárka kapustová,
blyská!ik repkov"

0,05 l 45 dní -

penica ozimná kohútik pestr" 0,05 l 30 dní -

ja"me# jarn% kohútik pestr" 0,05 l 30 dní -

zemiak pásavka zemiaková 0,05 l 7 dní -
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