
corteva.com.tr
®,™Dow AgroSciences, DuPont ya da Pioneer ve bunların bağlı ortaklıkları ya da ilgili sahiplerinin

ticaret markası ve hizmet işaretidir. © 2020 Corteva. 

Proquinazid etkili maddesi içeren Talendo®, bağda külleme hastalığına karşı hastalık etmeninin spor ve appresorium oluşumuna etki 
ederek başarılı sonuç verir. Ayrıca diğer etkili madde gruplarındaki ilaçlarla kontrol edilemeyen külleme hastalığı ırklarına karşı da 
başarılıdır. 
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Talendo® bağda külleme hastalığı mücadelesinde başarılı sonuç veren, koruyucu özellikte ve uzun süreli koruma sağlayan 
bir çözümdür. 

TALENDO ®

Quinazolinone grubundan Proquinazid etkili maddesi içerir.

Hastalık etmeninin spor ve appresorium oluşumuna etki eder.

Koruyucu özelliktedir ve uzun süreli koruma sağlar.

Uygulama dozuna ve bir sezon içinde aynı alana yapılabilecek 
uygulama miktarına özellikle dikkat edilmelidir. 

DOĞRU MÜCADELE ZAMANI VE YÖNTEMİ

Tavsiye edilen dozda hastalık belirtileri görülmeden uygulama 
yapılmalıdır. Bölgelere göre değişmekle birlikte bağda sürgünler 
25-30 cm uzunluğuna ulaştığında ilk uygulama, bitki çiçek taç 
yaprakları döküldüğünde ikinci uygulama yapılmalıdır. Üçüncü ve 
diğer uygulamalar ise; ikinci uygulamadan sonra Talendo®’nun etki 
süresine göre tanelere ben düşme dönemine kadar yapılmalıdır. 

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE ZARARLILAR

BİTKİ ZARARLI ORGANİZMA ADI
UYGULAMA

DOZU

SON UYGULAMA
İLE HASAT

ARASI SÜRE

BAĞ* 25 ml/100 L su 28 günKülleme (Uncinula necator)

Bir sezonda aynı alanda dört defadan fazla 
uygulama yapılmamalıdır.

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmamalıdır.

Bitki koruma ürünlerini güvenli güvenli bir şekilde kullanınız. Kullanılmadan önce etiketi ve 
ürün bilgisini dikkatlice okuyunuz ve yazılanlara uyunuz. Tavsiye edilen ürünlerin dışında 
kullanılması yasaktır.
UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel:114
Herhangi bir zehirlenme, kaza veya acil durumda aşağıdaki DUPONT CHEMTREC acil telefon 
numarasını arayarak da yardım alabilirsiniz.

DUPONT CHEMTREC Acil: +90 533 336 40 89
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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