
FFS DELAN 700 WG se lahko uporablja pod naslednjimi pogoji: 

Sredstvo DELAN 700 WG je kontaktni fungicid. Uporablja se na hmelju za zatiranje 
sekundarnih okužb hmeljne peronospore (Pseudoperonospora humuli) v odmerku 
0,9 kg/ha pri porabi vode 1000-2800 L/ha.  
ČAS UPORABE: Tretira se lahko samo do fenološke faze, ko so poganjki dosegli 70% 
višine najvišje žice (do BBCH37). 
OPOZORILA: S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni 
dobi. Tretiranje se opravi v skladu z napovedjo opazovalno-napovedovalne službe za 
varstvo rastlin. 
Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, 
da se upošteva predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov 
je treba upoštevati netretiran varnostni pas 40 m tlorisne širine od meje brega voda 1. 
in 2. reda. 

KARENCA: Karenca za hmelj je zagotovljena s časom uporabe.  

VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne 

brozge, polnjenju in čiščenju rezervoarja mora delavec uporabljati primerno zaščitno 

obleko (delovni kombinezon, predpasnik), zaščitne rokavice, trpežno obutev ali 

gumijaste škornje, tesno prilegajoča zaščitna očala in primerno zaščito dihal (tip FFP2, 

P2 ali podobno). Med tretiranjem s traktorsko nošenim pršilnikom mora delavec 

uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon), zaščitne rokavice, primerno 

zaščito dihal (tip FFP2, P2 ali podobno). V primeru traktorja z zaprto kabino uporaba 

zaščite za dihala ni potrebna. Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati 

primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi), nogavice in zaprte 

čevlje ter primerne zaščitne (nitrilne) rokavice pod delovnimi rokavicami. 

DELOVNA KARENCA: 60 dni; v tem času je dovoljen le pregled stanja hmeljišča v 

trajanju največ 2 uri dnevno.   

 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in 
kmetijskih pridelkih za aktivno snov ditianon so določene s predpisi o mejnih vrednostih 
ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih, če se FFS uporablja v skladu s tem 
dovoljenjem. 
 

 


