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ДЕЛІТ®
ДЕЛІТ – гербіцид суцільної дії для повного знищення
однорічних та багаторічних бур’янів (осоту, берізки,уу
пирію та ін.).
Склад: ГлГГ іфосату калійна сіль 613 г/гг л// , у кислотному еквіваленті
500 г/гг л// .
Упаковка: 100 мл (розчинний концентрат).

Переваги препарату:
Висока концентрація діючої речовини
Більш швидка дія в порівнянні з іншими гліфосатами
Знищення кореневої системи багаторічних бур’янів
Прилипач нового покоління
Низька норма застосування

Препарат швидко, дифузно проникає через листкову поверхню і
розподіляєтьсяповсійрослині,включаючикореневища.Загибель
настає через 4-5 днів після застосування, а повна знищення –
через 2-3 тижні залежно від погодних умов. Найкращий ефект
досягається під час активного росту бур’янів у теплу погоду (t°С
15-25) при достатній вологості ґрунту. Оптимальна фаза розвитку
бур’янів для обробки: багаторічні злакові – мінімум 4-5 листків,
висотою – 10-12 см, багаторічні широколисті найчутливішітт у фазі
бутонізації. Однорічні злакові і широколисті – коли злакові мають
довжину листя мінімум 5 см, а широколисті – мінімум 2 справжніх
листа.
Препарат належить до малотоксичних: (ЛД50> 2000 мг/кг).
Нетоксичний для бджіл.

Оптимальна температура застосування від +15°С до +25°С

Гербіцид
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Рекомендації щодо застосування:

Культура Бур’яни Норма витрати Максимальна
кратність обробок

Присадибні ділянки під посів і посадку
овочевих культьь ур та картоплі, газону та

декоративних культьь ур

Однорічні та багаторічні злакові
та двосім’ядольні бур’яни 20-40 мл на 5 л води 1

Норми витрати:
Розчин готувати безпосередньо перед застосуванням в кількостях, необхідних для обробки. Витрата робочого розчину при обробці
присадибних ділянок під посів і посадку овочевих культьь ур – 5 л на сотку. Обприскування проводити по вегетуючих бур’янах при
температурі повітря не вище +30°С. Загибель бур’янів настає через 7-12 діб.
Максимальна кратність обробок – 1.

Переваги калійної солі гліфогг сату:
‡Краща розчинність ‡Підвищена концентрація ‡Відсутність запаху ‡Більш швидке та повне проникнення в рослину ‡Висока ефективність
за холодної та посушливої погоди ‡Коротший період загибелі бур’янів (до 2 тижнів) ‡Надійніший контроль стійких бур’янів ‡Низька норма
внесення


