
insekticíd vo forme kvapalného suspenzného 
koncentrátu pre riedenie s vodou (Sc), na 
ošetrenie repky ozimnej, pšenice ozimnej, 
jačmeňa jarného a zemiakov proti živočíšnym 
škodcom.

deLmeTrOS 100 Sc

PÔSObeNie PríPrAVKU:  

Deltamethrin, účinná látka prípravku DELMETROS 100 SC, 
je svetlo stabilný syntetický pyrethroid. Pôsobí ako dotykový 
a požerový jed. Nemá systémový účinok, preto je potrebné, 

aby boli postrekom rovnomerne ošetrené všetky časti 
rastlín. Nepôsobí na roztoče.

POKyNy Pre APLiKÁciU:  

dávka vody: 200 - 400 l/ha
Počet ošetrení: max. 1x za vegetačné obdobie.
repka ozimná

Prípravok vykazuje dostatočnú účinnosť na škodcov v repke 
ozimnej.
Skočka repková, kvetárka kapustová

Termín aplikácie: prípravok používajte na jeseň pri 
výskyte škodcov na mladých rastlinách alebo, keď zistíte 
prvé poškodenie vo fáze dvoch listov až do fázy vyvinutých 
piatich listov (BBCH 12-15).

Poškodenie larvami skočky repkovej.

blyskáčik repkový

Termín aplikácie: používajte podľa signalizácie pri výskyte 
škodcu na rastlinách od fázy, kedy sú viditeľné samostatné 
kvetné pupene (hlavné kvetenstvo) ale sú ešte stále 
uzavreté, až do fázy kedy sú viditeľné prvé petaly, ale kvetné 
pupene sú ešte stále uzavreté („žltý puk“). (BBCH 55-59).

Blyskáčik repkový

jačmeň jarný

Termín aplikácie: prípravok aplikujte na začiatku liahnutia 
lariev kohútika pestrého, od fázy konca metania, kedy je 
pošva vlajkového listu zdurená (BBCH 45) do fázy strednej 
mliečnej zrelosti (BBCH 75).

účiNNÁ LÁTKA: 
deltamethrin 100 g/l 

bALeNie:
1 l HDPE fľaša

delmetros 100 sc® je ochranná známka firmy innvigo sp. z o.o.
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Pšenica ozimná

Termín aplikácie: prípravok používajte na začiatku liahnutia 
lariev kohútika pestrého, od konca vývojovej fázy, kedy sú 
viditeľné prvé oste (len pri ostinatých odrodách) (BBCH 49) 
až do konca fázy mliečnej zrelosti (BBCH 79).

Zemiak

Termín aplikácie: prípravok používajte v období 
maximálneho liahnutia lariev, od fázy prvých individuálnych 
kvetných pupeňov (1 – 2 mm), ktoré sú na 1. vrcholíku 
viditeľné (hlavná byľ) (BBCH 51) do fázy plného kvitnutia: 
50% kvetov v 1. vrcholíku otvorených (BBCH 65).

VPLyV NA NÁSLedNÉ, NÁHrAdNÉ A SUSediAce PLOdiNy:  

Po aplikácii prípravku DELMETROS 100 SC nie sú známe 
negatívne účinky na následné plodiny. 

Postrek nesmie zasiahnuť susedné plodiny. 

NAŠe OdPOrúčANie:  

DELMETROS 100 SC s účinnou látkou deltamethrin je 
dotykový a požerový insekticíd proti širokému spektru 
škodcov. Prípravok aplikujte pri výskyte škodcu a prekročení 
prahu škodlivosti. Prípravok neaplikujte pri teplotách nad 

25°C rovnako ako ostatné pyretroidné prípravky. Pre 
dosiahnutie plného insekticídneho účinku odporúčame 
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 POUŽiTie:  

Plodina účel použitia dávka/ha Od Poznámka 

repka ozimná
skočka repková,

kvetárka kapustová,
blyskáčik repkový

0,05 l 45 dní -

penica ozimná kohútik pestrý 0,05 l 30 dní -

jačmeň jarný kohútik pestrý 0,05 l 30 dní -

zemiak pásavka zemiaková 0,05 l 7 dní -

Výskyt vajíčok kohútika pestrého v poraste pšenice. Pásovka zemiaková
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