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Delan® Pro - Tehnologia Proactivă 
pentru combaterea rapănului

Pentru ca pomicultorii să aibă la îndemână o soluţie performantă pentru combaterea rapănului 
la culturile de măr și păr, BASF a dezvoltat un nou fungicid: Delan® Pro.

Delan® Pro este activ pe suprafaţa și în interiorul frunzelor și fructelor datorită combinaţiei unice a celor 
două substanţe active, pentru o protecţie îndelungată.

Delan® Pro, acţionează preventiv și îmbunătăţește rezistenţa plantei 
(Delan® Pro stimulează mecanismele naturale de apărare a plantei)

Mod de acţiune: efect multi-site - acţiune 
puternică preventivă, inhibă germinarea 
sporilor

Mobilitate: substanţă activă de contact, lipofilă,         
aderă uniform pe plantă (stratul ceros)    
- rezistenţă sporită la spălare

Mobilitate: substanţă activă nouă, hidrofilă, este 
preluată rapid de plantă și translocată în interiorul 
acesteia - acropetal și bazipetal (proprietăţi 
sistemice) - mobilitate ridicată

125 g/l Ditianon 561 g/l  Fosfonaţi de Potasiu

Mod de acţiune: dublă activitate preventivă 
împotriva rapănului: combaterea directă 
a agentului patogen şi stimularea 
mecanismelor naturale de apărare a plantei

Delan® Pro, prin efectele sinergice ale substanţelor active, asigură o protecţie 
eficientă împotriva rapănului atât pe frunze, cât și pe fructe.

Secţiune schematică a unei frunze: 

Fosfonați 
de Potasiu

Ditianonpe stratul ceros

în stratul ceros

în interiorul frunzelor

Delan® Pro: performanţă remarcabilă chiar și în condiţii climatice dificile
Rezistenţă sporită la spălare:

Netratat StandardDelan® Pro

 (%
) F

ru
nz

e 
in

fe
st

at
e 

cu
 r

ap
ăn

40

50

60

70

80

90

100

30

20

10

0

Delan® Pro  

de încredere

Testele BASF au arătat o eficacitate ridicată a produsului Delan® Pro în combaterea rapănului 
chiar și în urma căderii unei ploi de 40 mm.

Delan® Pro în apă: 

particule de dimensiuni 
foarte mici și omogene

Delan® Pro: formulare lichidă modernă pentru o acoperire uniformă a plantei


