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DuPont™

Talendo®

Conţine: 200g/l proquinazid.
Formulare: concentrat emulsionabil. Ambalat la 250 ml şi 1 l.

 • Foarte eficient - garantează efect maxim în 
combaterea făinării la viţa de vie la doze mult mai 
mici decât alte fungicide;

 • Efect de lungă durată, bazat pe acţiunea biochimică 
de inhibare a viabilităţii sporilor şi stimulare a 
mecanismului natural de protecţie a plantei;

 • Acţiune trivalentă - de contact, sistemică locală şi 
prin vaporizare;

 • Efectul unic de tensiune gazoasă (faza de vapori) 
îi măreşte raza de acţiune cu până la 10 cm de la 
locul aplicării şi permite penetrarea în locuri greu 
accesibile (ex: ciorchine închis);

 • Protejează ţesuturile netratate precum şi cele nou 
formate după tratament;

 • Rezistent la spălare - ploaia căzută la 3 ore după 
tratament nu diminuează eficacitatea produsului;

 • Nu are efecte adverse asupra fermentaţiei şi calităţii 
vinului sau a sucului de struguri;

 • Proquinazid este mai persistent, decât alte substanţe 
active controlând biotipurile rezistente ale ciupercii;

 • Datorită efectului gazos protejează ciorchinele şi 
după închiderea lui.

AVANTAJE

Un nou etalon în combaterea făinării la viţa de vie

 • O nouă substanţă activă din grupa quinazolinelor 
acţionând specific împotriva făinării la viţa de vie 
(Uncinula necator);

 • Proquinazid inhibă formarea apresorilor (ventuzelor) 
şi germinarea sporilor inducând reacţia  naturală  de 
apărare a plantei;

 • Acţiune de lungă durată (14-21 zile) şi reziduală 
(persistenţă minimă 6-8 săptămâni);

 • Reduce semnificativ viabilitatea sporilor şi riscul 
reinfecţiei;

 • Nu induce rezistenţă încrucişată la fungicidele 
pe bază de triazoli, morfoline, strobiruline sau 
quinoxifen;

MOD DE ACŢIUNE TAlENDO, ACTIUNE ÎN INTERIORUl PlANTEI

 • Talendo® acţionează sistemic local şi translaminar. 
Cele două căi de acţiune conferă performanţa 
produsului.

Ac
ţiu

ne
 s

is
te

m
ic

ă 
lo

ca
lă

 
şi

 tr
an

sl
am

in
ar

ă

Talendo® este omologat în România cu certificat nr. 2582 / 2005

Înaintea oricărei utilizări, citiţi cu atenţie eticheta care însoţeşte produsul
® este marcă înregistrată a companiei DuPont de Nemours
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Talendo®

Produs sistemic (triazoli) Produs de contact Talendo® Martor netratat

TEsTE EFECTUATE PENTRU EVAlUAREA ACŢIUNII TRANslAMINARE A lUI TAlENDO®
 • Pe partea inferioară a frunzei au fost pulverizate produse cu mod diferit de acţiune
 • Partea superioară a frunzei a fost inoculată cu sporii ciupercii şi s-a urmarit evoluţia bolii

 • Controlul bolii pe porţiuni extinse de pe suprafaţa superioară a frunzei demonstrează 
acţiunea sistemică locală şi translaminară a lui Talendo®.

 • Datorită acţiunii în stare de vapori, Talendo® reuşeşte 
să protejeze părţile plantei neatinse direct de 
pulverizare;

 • Fungicidul se fixează pe stratul ceros al frunzei şi prin 
tensiune gazoasă se redistribuie în plantă asigurând 
astfel o protecţie optimă împotriva făinării chiar şi în 
locurile greu accesibile;

 • În fază gazoasă, experimentele au demonstrat că la 
circa 10 cm, distanţă de locul de aplicare, eficienţa 
fungicidului este de 80-100% - asigurând protecţia 
ciorchineului de strugure.

ACŢIUNE PREVENTIVă

REDUCE VIAbIlITATEA sPORIlOR

ACŢIUNE sIsTEMICă lOCAlă şI TRANslAMINARă

EFECT UNIC DE TENsIUNE GAzOAsă

REzIsTENT lA sPălARE

TAlENDO® - PROTECŢIE AsIGURATă
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Talendo®

Viţa de vie

 • Doza - 0,225 l/ha, preventiv începând din faza de 3 
frunze etalate până la sfârşitul vegetaţiei. Doza între 
0,15-0,2 lt/ha se poate utiliza în cazul amestecului în 
rezervor cu alte fungicide cu mod diferit de acţiune;

 • Volumul de apă - 400 - 1000 l/ha în funcţie de masa 
vegetativă;

 • Numărul maxim de tratamente/an: 4;

 • Intervalul între tratamente 10-21 zile în funcţie de 
presiunea de infecţie:
 - în cazul aplicării strict preventive perioada efectivă  

poate dura 21 zile în funcţie de presiunea de 
infecţie şi sensibilitatea soiului;

 - la presiune mare de infecţie intervalul între stropiri 
este de 14 zile. În condiţii extreme, intervalul se 
poate reduce până la 10 zile;

 • Timp de pauză - 28 zile de la ultimul tratament, la 
recoltare.

MOD DE UTIlIzARE

 • Nu are efect asupra proceselor de fermentare;

 • Nu are efect asupra proprietăţilor organoleptice;

 • Nu lasă reziduuri în vin

PăsTREAză IDENTITATEA VINUlUI!

 • Pentru combaterea curativă a făinării, Talendo® se poate amesteca cu morfoline sau alte produse curative.  
În acest caz se respectă şi instrucţiunile din eticheta partenerului de amestec.

COMPATIbIlITATE

Extra protecţie.
Extra profit.
Contaţi pe DuPont.

"Crama basilescu şi-a redeschis porţile în anul 2008, axându-se pe vinuri de calitate destinate 
atât consumatorului specializat, cât şi publicului larg, cu specific pe soiurile româneşti. 
Pentru obţinerea acestor vinuri, o atenţie deosebită o acordăm strugurilor - materie primă, 
unde ne intersectăm cu produsele firmei DuPont™ Talendo® şi Equation® Pro, care ne-au 
oferit din anul 2008 până în prezent protecţie excelentă împotriva manei şi a făinării la viţa 
de vie. Recomand introducerea produselor DuPont în schema de tratament atât la viţa de 
vie, cât şi la culturile adiacente."

sC la vie sRl 
Urlaţi, Jud. Prahova 
Valentin stupu


