fungicidy

Talendo®
Účinná látka: prochinazid 200 g/l EC

•	Preventivní účinnost proti padlí révy vinné
•	Zabraňuje klíčení spór a konidií
•	Fumigační účinek
•	Odolnost smyvu deštěm 2 hodiny od aplikace
(20 mm)
•	Použití v systému integrované produkce rostlin
a ve vinicích s dravým roztočem Typhlodromus
pyri
•	Reziduální působení
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• Charakteristika přípravku

Talendo je nový přípravek systému fungicidní ochrany révy vinné s preventivním účinkem. Je
třeba zdůraznit jeho schopnost fumigace – to znamená, že fungicid Talendo je schopen ochránit i ty části rostliny v bezprostřední blízkosti aplikovaného přípravku, které nebyly postřikovou
jíchou zasaženy.
Přípravek dobře působí při nízkých i vysokých teplotách vzduchu. Experimentálně byla zaznamenána dostatečná účinnost v teplotním rozmezí 3–37 °C.
Jeho aplikace nemá negativní vliv na kvalitu moštu ani na fermentační procesy při výrobě vína.
Aplikace na povrchu listu či bobule révy zabrání klíčení spór či konidií padlí révy. Znemožní
tvorbu apresórií (přísavek) padlí. Choroba není schopna se na povrchu listu uchytit a do rostliny proniknout.
Fungicid Talendo působí lokálně systémově, je tedy rozváděn do pletiv v okolí průniku do rostliny. Fumigačním efektem jsou chráněny ty části rostliny v nejbližším okolí zásahu, které nebyly
zasaženy postřikovou jíchou.

fungicidy

•	Spektrum účinnosti
Choroba
Padlí révy

Unicula necator

Účinnost

Dávka / ha

OL



0,25 l

28 dní

Účinnost: výborná  dobrá  slabá  nedostatečná 

• Doporučená aplikace

Talendo lze použít po celou dobu vegetace révy do fáze zaměkání bobulí. Pro dobrou účinnost
přípravku se doporučuje aplikovat Talendo ve sledu dvou ošetření za sebou, maximálně 3x za
vegetaci. Čím je teplota vzduchu vyšší, tím je účinnost přípravku spolehlivější, zvláště jeho
fumigační schopnost.
Ve druhé polovině vegetace můžeme k fungicidu Talendo přidávat smáčedlo Trend 90 (0,1 %).
Talendo v dávce 0,25 l/ha můžeme kombinovat se všemi registrovanými fungicidy proti plísni
révy, insekticidy i listovými hnojivy.
Fungicid Talendo spolehlivě kontroluje padlí révy po dobu 14 dnů.
Při vysokém infekčním tlaku je třeba aplikační interval zkrátit na 10 dnů.

DuPont™ Talendo®
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