fungicidy

Talendo® Extra
Účinná látka: 1
 60 g/l prochinazid
80 g/l tetrakonazol EC

Silný partner proti padlí ve Vašich vinohradech.
Nově s dvěma účinnými látkami pro zaručený zisk.
•	Přípravek s preventivní, kurativní i eradikativní
účinností proti padlí révy vinné
•	Významná vedlejší účinnost i proti černé hnilobě
(Guignardia bidwellii)
•	Translaminární, lokálně systémový pohyb účinné látky doplněn o pohyb plně systémový
•	Prevence infekce, zasahuje proti všem vývojovým stadiím patogena
•	Odlišná skupina účinných látek – prevence
vzniku rezistence
•	Vysoká odolnost vůči smyvu deštěm
•	Reziduální působení
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DuPont™ Talendo® Extra

• Působení přípravku (systém účinku)

Talendo Extra je nový přípravek v systému fungicidní ochrany kombinující preventivní, kurativní
i eradikativní účinek. Lokálně systémový účinek a fumigační efekt účinné látky prochinazid byl
zachován – fungicid je schopen ochránit i ty části rostliny v bezprostřední blízkosti aplikovaného přípravku, které nebyly postřikovou jíchou zasaženy. Byl ještě posílen o tetrakonazol, který
přípravku dodáva kurativní a eradikativní účinek podpořený systémovým šířením účinné látky
v pletivech vinné révy.
Aplikace přípravku Talendo Extra působí účinně proti všem vývojovým stadiím patogena (inhibice klíčení spór, tvorba apresórií, haustórií, formace konidiospór) a snižuje vitalitu nových
spór.
Účinná látka prochinazid patří do skupiny FRAC E-1 a tetrakonazol FRAC 3. Obě mají odlišný
mechanismus účinku, čímž se zamezuje vzniku rezistence vůči oběma účinným látkám, což
maximalizuje úroveň ochrany Vašich vinic a tím zvýšuje výnos. Přípravek je neškodný pro včely.
Přípravek je povolen do systému integrované produkce.

fungicidy

•	Spektrum účinnosti
Choroba
Padlí révy

Uncinula necator

Dávka / ha

Počet aplikací

OL

0,025 %

max. 3x

30 dní

• Doporučená aplikace

Přípravek Talendo Extra lze použít celou vegetační dobu révy až do fáze zaměkání bobulí
(BBCH 79). Pro vysokou účinnost se doporučuje aplikovat přípravek ve sledu dvou ošetření za
sebou, maximálně 3 x za vegetaci. Zvyšující se teplota vzduchu podporuje přidanou hodnotu
přípravku v podobě fumigační schopnosti šíření účinné látky prochinazid. Optimální je aplikovat přípravek preventivně.
Množství aplikační kapaliny volte podle aktuálního růstového stadia révy vinné a použité
aplikační techniky v rozmezí 400–1500 l/ha.
Fungicid Talendo Extra spolehlivě chrání Váš vinohrad před padlím révy vinné po dobu 14 dnů.
V případě vyššího infekčního tlaku je třeba aplikační interval snížit na 10 dnů.

DuPont™ Talendo® Extra
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