
Geniş etkili ve yıkanmaya 
dayanıklı bir fungisit mi 
arıyorsunuz?

fungisit, güvenilir, yağmura dirençli, koruyucu 

Delan® SC



Dithianon Aktif Maddesi 

Geniş etkili ve yıkanmaya dayanıklı bir fungisit mi 
arıyorsunuz? 

İçerdiği Dithianon aktif maddesi sayesinde güçlü koruma ve direkt 
etki sağlayan Delan® SC, çok yer engelleyici bir fungisittir.  

Lipofilik mumsu tabakada güçlü tutunabilen kontak fungisitin 
hareketliliği düşüktür ve yağmura karşı dayanıklı yapısı ile yağışlı 
dönemde dahi güvenilir performans sağlar.

Dithianon, monilya, klok, yaprakdelen ve antraknoz gibi pek çok 
patojene karşı geniş spektrumlu etkiye sahiptir.

Geniş etkili olan Delan® SC 
Bir fungisitin geniş etkili olması, birden çok hastalığa 
karşı etki göstermesidir. Delan® SC, ruhsatlı olduğu 
hastalıklara karşı mükemmel koruyuculuk sağlar. 

Yıkanmaya dayanıklı bir fungisit olan Delan® SC
Bitki yüzeyinde güçlü bir tutunma sağlayarak 
yıkanmadan kaynaklanan etkide azalma gibi 
faktörlere karşı dayanıklıdır. 

Etki Şekli
Güçlü koruyucu, direkt etkiye sahip çok 
yer engelleyici

Hareketlilik
Lipofilik mumsu tabakada güçlü tutunabilen 
kontak fungisit > düşük hareketlilik > 
mükemmel yağmura dayanıklılık

Etki Spektrumu
Delan® SC‘nin etiketinde şeftali yaprak 
kıvırcıklığı, kayısı yaprak delen, kiraz/
vişne çiçek monilyası ve ceviz antraknoz 
tavsiyeleri onaylı. 

Öne çıkan özellikler 

Güvenilir

Yağmura dirençli

Koruyucu



Delan® SC

Bitkideki hareketliliği 

● Bitki yüzeyine vakit kaybetmeden tutunur

● Hızlı bir şekilde yüzeyden mumsu tabakaya geçer

● Tutunma gücü uzun sürelidir

Güvenilir

Delan® SC’nin içerdiği Dithianon aktif maddesi çok yer 
engelleyicidir. Bu sayede hedefteki hastalıkların Dithianon’a 
hassasiyeti uzun yıllar azalmaz ve duyarlılığı devam eder. 
Yıllar boyunca, sürekli olarak kullanılsa bile dayanıklılık 
problemi yaşanmaz. Böylece her Delan® SC uygulamasına 
güvenebilirsiniz ve gözünüz arkada kalmaz.

Yağmura dirençli

Delan® SC, bitkiye güçlü tutunması sayesinde yağmura 
dirençlidir. Bu sayede Delan® SC, zorlu hava koşullarında 
aranılan dayanıklılığı sunar. Mahsulün kalitesini ve 
verimini korur. 

Koruyucu

Delan® SC’nin içindeki Dithianon aktif maddesi koruyucu 
bir maddedir. Delan® SC ile kaplama ilaçlama yapılmış 
bir bitkiye sonradan gelecek hastalık etmenleri hastalık 
oluşturamazlar. Bu nedenle de kaplama ilaçlama çok 
önemlidir. Delan® SC’nin oluşturduğu koruyucu kalkan 
bitkinizi hastalıklardan korurken verim ve kalitenizi de korur.
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Daha fazla bilgi için!

Ürün bilgileri 
Aktif Maddeler 500 g/l Dithianon

Formülasyon Türü Süspansiyon Konsantre (SC)

Mahsuller ve
Uygulama Dozu

Şeftali - 100 ml/100 L su
Kayısı - 100 ml/100 L su
Kiraz - 100 ml/100 L su
Vişne - 100 ml/100 L su
Ceviz - 60 ml/100 L su

Hastalık Spektrumu Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Çil) 
(Wilsonomyces carpophylus = Stigmina carpophila)
Şeftali yaprak kıvırcıklığı (Taphrina deformans)
Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası 
(Monilinia laxa)
Ceviz antraknozu (Gnomonia leptostyla)

® = BASF firmasının tescilli markasıdır.

Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanın. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyun. 
Herhangi bir fiziki zehirlenme durumunda hemen 114 nolu telefon hattından Ulusal Zehir Merkezi (UZEM) ile irtibata geçin.

BASF firması ZİMİD (Zirai Mücadele İlaçları Üreticileri Derneği) üyesidir.
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Detaylı Bilgi İçin:

Cevizde antraknoz hastalığı Şeftali yaprak kıvırcıklığı hastalığı

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası


