
Delcaps 050 CS
Insecticid piretroid pentru combaterea unor dăunători din culturile de rapiţă de toamnă şi grâu 
de toamnă.

Omologat în România cu certificat de omologare nr: 125PC / 22.07.2015

Substanță activă: deltametrin (CAS nr. 52918-63-5)

Concentrație: 50 g/ L

Formulare: capsule în suspensie (CS)

MOD DE ACŢIUNE

DelCaps 050 CS conţine deltametrin şi se prezintă sub formă de suspensie de capsule(microcapsule 
in suspensie), de culoare albă, omogenă, cu miros caracteristic.
DelCaps 050 CS este un insecticid piretroid, cu acţiune de contact şi ingestie asupra dăunătorilor, atât 
în stadiul de adult cât şi de larvă. 
Acţionează asupra insectelor la nivelul sistemului nervos prin inhibarea nutriţiei.



Produsul este omologat în culturile :

CULTURA AGENT DE DĂUNARE DOZE

Grâu de toamnă Gândacul balos (Oulema melanopa) • 0,1L/ha 

Rapiță
Gândacul lucios al rapiței

(Meligetes aeneus)
• 0,08-0,1l/ha

Gărgărița tulpinilor de 
varză(Ceuthorynchus quadridens)

• 0,08-0,1l/ha

MOD DE UTILIZARE 
Se aplică prin stropiri în timpul perioadei de vegetaţie. Acoperirea completă şi uniformă a plantelor 
este esenţială pentru o bună protecţie împotriva atacului insectelor. Datorita formularii CS produsul 
adera la suprafata frunzei, acționând cel mai bine la temperaturi situate sub 20°C. În zilele călduroase 
stropirea trebuie efectuată în a doua jumătate a zilei, spre seară. 

MOMENTUL APLICĂRII
La rapița de toamnă, se aplică în momentul apariției primilor adulți pe plantele îmbobocite, în stadiu 
de creştere  BBCH 51-59 (buton floral  până la apariția primelor flori).

Delcaps 050 CS aplicarea la rapiță

La grâul de toamnă se aplică în momentul apariției dăunătorului (larve și adulți) în stadiu de creştere  
BBCH 51-59 (apariția spicului – sfârșitul înspicatului).



Delcaps 050 CS - aplicarea la grâu

Numărul maxim de tratamente pe an: 1

Volumul de apă: 200 - 400 l/ha pentru rapița de toamnă şi grâul de toamnă.

ATENȚIONARE 

Precipitaţiile survenite într-un interval mai scurt de 6 ore de la aplicarea tratamentului reduc 
eficacitatea insecticidului.



DELCAPS 050 CS
Recomandare de aplicare pentru combaterea gândacului lucios al rapiței
(Meligethes aeneus)

Pyrifos 480 
EC 0,6l/ha

Delcaps 050 CS 
0,1l/ha

Faza- BBCH 51-54 (buton verde),  
Preventiv, primul tratament 
cu insecticide care conține 

clorpirifos.

 Faza - BBCH 51-57,
 Tratament preventiv, curativ cu 

produse piretroide. 

Pentru a îmbunătăți eficacitatea tratamentului, poate fi adăugat adjuvantul
(Asystent+) în tancul mașinii de tratat.

În cultura de rapiță aplicați măsuri de prevenire și protecție a albinelor ! 
Nu efectuați tratamente în perioada înfloritului !


