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Antistresa līdzekļi, biostimulatori

BIOSTIMULATORS AR BRĪVAJĀM L-α AMINOSKĀBĒM. UZLABO 
MĒSLOJUMU UN AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU PĀRKLĀJUMU 
UZ AUGU LAPĀM, VEICINA TO UZŅEMŠANU. 

ĶĪMISKAIS SASTĀVS
saturs, % tilpums, % g/l 

Brīvās L-α aminoskābes 24,0 28,8 288,0

Kopējais slāpeklis (N) 9,0 10,8 108,0

Proteīnu slāpeklis (N) 5,3 6,36 63,6

Organiskās vielas 37,0 44,4 444,0

Organiskais ogleklis (C) 23,0 27,6 276,0

APRAKSTS 
Delfan Plus ir augsti koncentrēts, efektīvs un augiem viegli uzņe-
mams šķīduma koncentrāts. Labi pārklājas un ātri uzsūcas caur 
auga lapām. 
Veģetācijas perioda sākumā apsmidzinātie augi kļūst noturīgāki pret 
nelabvēlīgiem augšanas apstākļiem, un ievērojami paaugstinās to 
imunitāte. Delfan Plus ir pirmā palīdzība augiem, kas ir stresā pēc 
augu aizsardzības līdzekļu lietošanas, jo tam piemīt antioksidanta 
īpašības. Sabalansētas brīvās aminoskābes (svarīgākās ir prolīns, 
glutamīns, glicīns, alanīns, arginīns un glutamīnskābe) stiprina augu 
imunitāti un pasargā tos no stresa, ko rada aukstums, sausums, mi-
truma trūkums vai pārpilnība, pesticīdi vai augsta sāļu koncentrācija. 
Izmantojot Delfan Plus, augiem saglabājas augšanas enerģija, 
pieaug šūnu noturība pret dažādiem bojājumiem, tiek regulēta 
atvārsnīšu darbība un uzlabojas dabīgā hormonālā darbība (augi 
labāk aug un attīstās). 

delfan® plus

20 l

Darbīgā viela: brīvās L-α 
aminoskābes, proteīnu slāpeklis, 
organiskās vielas, organiskais ogleklis
Forma: šķīdums
Klasifikācija: biostimulatori
Krāsa: brūna
Šķīdība 200 g/l
1 proc. šķīduma pH līmenis: 7,2
1 proc. šķīduma 
blīvums: 1,25g/cm3

IEPAKOJUMS:
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Tvertnes maisījuma sagatavošana: pirms lietošanas sakratīt. Savienojams ar vairākumu pesticīdu un dažā-
diem mēslošanas līdzekļiem. Nav vēlams jaukt ar minerāleļļām, sēru, varu, organiskiem vara savienojumiem un 
produktiem ar augstu pH reakciju. Pirms jaukšanas ieteicams veikt saderības testu.

LIETOŠANAS IETEIKUMI
KULTŪRAUGI DEVA LIETOŠANA

Smidzināšanai uz lapām
Graudaugi, rapsis, 
kartupeļi, kukurūza, pupas

0,5-2,0 l/ha lieto veģetācijas sākumā un būtiskākajos augšanas periodos. 
Ieteicams lietot kopā ar sulfonilurea grupas herbicīdiem, lietojot pilno 
devu. Maisījumā ar augšanas regulatoriem, insekticīdiem, fungicīdiem 
ieteicamo devu sadala uz pusēm un mēslo divas reizes. Lietojot augu 
augšanas regulatoru graudaugiem maisījumā ar Delfan Plus, nepārs-
niedz devu 0,5 l/ha. No ķīmiska stresa cietušiem augiem lieto pilnu 
devu. Vienā smidzināšanas reizē lieto ne vairāk kā 2,0 l/ha;

Augļu koki 1,0-2,0 l/ha lieto 2-3 reizes. Smidzināšanu atkārto ik pēc 10-15 dienām. Pirmo 
smidzināšanu veic pirms ziedēšanas. Smidzināšanai izmanto 
400-1000 l/ha darba šķidrumu;

Dārzeņi 0,5-2,0 l/ha lieto 3-5 reizes, kad izveidojusies pietiekama lapu virsma. Smi-
dzināšanu atkārto ik pēc 10-15 dienām;

Dekoratīvie augi un stādi 0,05-0,1% 
(5-10 ml/ūdens 
10 l)

smidzināšanu atkārto ik pēc 10-15 dienām;

Laistīšanai
Dekoratīvie augi un stādi 0,1-0,2%  

(10-20 ml/
ūdens 10 l)

lieto 3-5 reizes ik pēc 10-15 dienām.

DELFAN PLUS IETEICAMS LIETOT ŠĀDOS GADĪJUMOS:
■■ lietošanai veģetācijas perioda sākumā un būtiskākajos augšanas posmos; 
■■ maisījumos ar augu aizsardzības līdzekļiem un mēslojumiem;
■■ gaismas trūkuma gadījumā; 
■■ stresa stāvoklī esošu augu (ķīmiskie, klimatiskie, krusas bojājumi u. c. stress) augšanas aktivizēšanai;
■■ nelabvēlīgu laika apstākļu ietekmes uz augu attīstību mazināšanai (ilgstošs sausums vai pārlieku liels 
mitrums, krasas temperatūras svārstības, nakts salnas), laistīšanai ziemas periodā segtajās platībās.


