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Conţine: metsulfuron-metil 60 g/kg + diflufenican 600 g/kg
Omologat în România cu certificat de omologare nr. 2775/27.03.2008

PROPRIETĂȚI FIZICO-CHIMICE
Pelican Delta 606 WG se prezintă sub formă de granule dispersabile în apă de culoare
bej. Conține metsulfuron-metil 60 g/kg și diflufenican 600 g/kg. Se utilizează pentru controlul
post-emergent al buruienilor anuale la culturile de cereale (grâu, orz, secară, triticale).

MOD DE ACȚIUNE
Pelican Delta 606 WG este un erbicid cu acțiune complexă care este absorbit rapid și masiv
de către aparatul foliar și transportat până la rădăcini. Imediat dupa tratament, diviziunea celulară din buruienile sensibile este întreruptă și creșterea acestora stopată.

Pelican Delta 606 WG este un erbicid cu selectivitate excepțională, având un control bun asupra unui numar mare de buruieni anuale și unele perene cu frunza lată.

Metsulfuron-metil-ul inhibă diviziunea celulară în vârfurile de creștere ale lăstarilor și rădăcinilor
buruienilor sensibile.

Adonis spp

Matricaria spp (mușețel sălbatic)

Amarantus retroflexus (Stir)

Malva spp

Componenta diflufenican are deasemenea acțiune sistemică, acționează prin inhibarea procesului de sinteză a carotenoidelor, iar speciile de buruieni sensibile sunt puternic clorozate, apoi
necrozate și distruse.

Anagallis arvensis (Scânteiuța)

Oxalis spp (măcriș)

Anthemis spp (Romanița)

Papaver rhoeas (macul sălbatic)

Bifora radians (Iarba puturoasă)

Polygonum persicae (Ardeiul broaștei)

Brassica nigra (Muștar negru)

Polygonum convolvulus (Hrișca urcătoare)

Calendula arvensis (Calendula)

Raphanus raphanistrum (Ridiche sălbatică)

Capsella bursa pastoris (Traista ciobanului)

Rumex spp (Măcriș)

Chenopodium album (Spanac sălbatic)

Senecio vulgaris (Spălăcioasa)

Chrisanthemum segetum

Sinapis arvensis (Muștar sălbatic)

Capsela amplexicaule

Spergula arvensis (Hrana vacii)

Centaurea cyanus (Albăstreaua)

Sonchus arvensis (Susai)

Fumaria spp (Fumărița)

Stellaria media (Rocoina)

Galeopsis tetrahit (Lingurica)

Thlaspi arvense (Pungulița)

Galium tricorne

Urtica urens (Urzica mică)

Galium aprine (Turița)

Vicia spp (Măzăriche)

Helianthus annuus (floarea soarelui)

Veronica hederifolia (Doritoare)

Lithospermum arvense

Viola arvensis (Trei frați pătați)

Lepidium spp

Xanthium spp (Cornuți)

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE
În România, Pelican Delta 606 WG este omologat pentru următoarele culturi:
CULTURA

ORGANISM ȚINTĂ

Grâu

Buruieni dicotiledonate anuale și
perene

Orz de primăvară

Buruieni dicotiledonate anuale și
perene

DOZA produs/ha
0,07 kg/ha
Se aplică singur sau asociat cu un adjuvant,
postemergent de la stadiul de 3 frunze ale
culturii până la sfârşitul înfrăţirii (BBCH 12-29)
şi la stadiul de creştere al buruienilor de la 2-4
frunze
0,100 kg/ha
Se aplică singur sau asociat cu un adjuvant,
postemergent de la înfrăţire până la apariţia
frunzei stindard (BBCH 30-39) şi la stadiul de
creştere al buruienilor de la 2-4 frunze

Perioada de aplicare este extrem de importantă, aceasta fiind cuprinsă între faza de înfrățire și
până la apariția frunzei stindard a cerealelor. Pentru a beneficia de eficacitatea maximă, aceasta
este situată între faza de înfrățire și cea de încheiere a primului internod. Faza optimă de combatere în cazul buruienilor este cea de rozetă (2-4 frunze), mai ales în cazurile problemă, cum ar
fi Galium aparine, care se combate extrem de greu în faze mai avansate. Cantitatea de apă recomandată la hectar este cuprinsă intre 200-400 l.
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SPECTRUL DE BURUIENI CONTROLATE DE CĂTRE METSULFURON METIL

Folosiți produsele pentru protecția plantelor în condiții de siguranță.
Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
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SPECTRUL DE BURUIENI CONTROLATE DE CĂTRE DIFLUFENICAN
Anthemis arvensis (Romanița de câmp)

Polygonum aviculare (Troscot)

Capsella bursa pastoris (traista ciobanului)

Polygonum convolvulus (Hrișca urcătoare)

Cirsium arvensis (pălămida)

Portulaca oleracea

Convolvulus arvensis (volbura)

Poa annua

Chenopodium album (Spanac sălbatic)

Sinapis arvensis (Muștar sălbatic)

Datura stramonium

Solanum nigrum

Fumaria officinalis

Senecio vulgaris

Geranium spp (Nemțișori)

Stellaria media (Rocoina)

Galium aparine (turița)

Thlaspi arvensis (Pungulița)

Lamium amplexicaule (Sugel)

Veronica hederifolia (Doritoare)

Matricaria spp (Mușețel sălbatic)

Polygonum persicaria (Ardeiul broaștei)

Myosotis arvensis (Nu-mă-uita)

Veronica persicae (Vintrilița)

Papaver rhoeas (Mac)

Xantium strumarium (Cornuți)

Polygonum lapathifolium (Iarba roșie)

Xanthium spinosum

În condiţii normale de umiditate și a unor rotaţii normale, erbicidul Pelican Delta 606 WG nu
prezintă restricţii deosebite, excepţie făcând cultura sfeclei pe solurile bazice (cu pH peste 7), a
rapiţei de toamnă sau în condiţii de secetă excesivă, când se impune efectuarea de arături
adânci. În cazul compromiterii culturii de cereale păioase tratate cu Pelican Delta 606 WG, se
pot reînsămânţa numai cereale păioase cu efectuarea lucrărilor de arat.

AVANTAJE
• Erbicid complex cu spectru larg de combatere
• Poate fi aplicat la temperaturi mai scazute (peste 50C)
• Doza de aplicare redusă
• Eficiența tratamentului foarte bună
• Translocarea rapidă în plantă, ce determină oprirea dezvoltării buruienilor la scurt timp după
aplicare

COMPATIBILITATE
Pelican Delta 606 WG poate fi amestecat cu majoritatea produselor de uz fitosanitar. Înainte
de utilizare se vor consulta tabelele de compatibilități și se va efectua un test. Cand folosiți mai
multe produse în același rezervor de soluție, adăugați la început Pelican Delta 606 WG, peste
apa din rezervor și apoi celelalte produse, pe măsură ce umpleți rezervorul.

DISTRIBUITOR
Nufarm România SRL
Folosiți produsele pentru protecția plantelor în condiții de siguranță.
Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
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ROTAȚIA CULTURII

Amaranthus spp.
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