
Proquinazid aktif maddesi içeren Talendo®, külleme hastalığına karşı hastalık etmenlerinin spor oluşumuna ve gelişmesine etki 
ederek başarılı sonuç verir. Uygulama programına göre kullanıldığında direnç yönetimi için de ideal olan Talendo® karpuzda diğer 
etki şekline sahip ilaçlara direnç kazanmış külleme ırklarına da etkilidir.

Küllemeye Karşı Etkin Koruma
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TALENDO ®

Quinazolinone grubundan Proquinazid aktif maddesi içerir.

Hastalık etmeninin spor ve appresorium oluşumuna etki eder.

Translaminar dağılım, buharlaşma, önleyici ve koruyucu

özelliğe sahiptir; etkin bir koruma sağlar.

DOĞRU MÜCADELE ZAMANI VE YÖNTEMİ

Karpuzda külleme hastalığına karşı ilk hastalık belirtileri 

görüldüğünde uygulamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti 

ve iklim koşullarına bağlı olarak 10 gün arayla uygulama 

tekrarlanabilir. Bir sezon içinde aynı alanda önerilen uygulama 

sayısının aşılmamasına özellikle dikkat edilmelidir. 

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI
UYGULAMA

DOZU

SON UYGULAMA
İLE HASAT

ARASINDAKİ
 SÜRE

BAĞ* 25 ml/100 L su 28 gün

KARPUZ 25 ml/da 7 gün

Külleme (Erysiphe necator)

(Erysiphe cichoracearum)
(Sphaerotheca fuliginea)

Bir sezonda aynı alanda üç defadan fazla 
uygulama yapılmamalıdır.

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

Külleme

Bitki koruma ürünlerini güvenli bir şekilde kullanınız. Kullanılmadan önce etiketi ve ürün 
bilgisini dikkatlice okuyunuz ve yazılanlara uyunuz. Tavsiye edilen ürünlerin dışında 
kullanılması yasaktır.

Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)’nin 114 numaralı 
telefonunu arayınız.

Herhangi bir kaza veya acil durumda aşağıdaki Acil Durum Telefon Numarasını arayarak da 
yardım alabilirsiniz.
Acil durum telefon numarası: +90 538 973 22 00  

Talendo® ve diğer bitki koruma ürünlerimizle ilgili olarak teknik bilgi almak için  
+90 322 355 68 00 numarasından bizi arayabilirsiniz.
Bu ürün DuPont Turkey Endüstri Ürünleri LTD. ŞTİ. adına ruhsatlıdır. Dow AgroSciences ve DuPont 
bitki koruma bölümleri Türkiye’de Corteva Agriscience çatısı altında birleşme sürecindedir.
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