
FUNGICIDE

Talant®

Fungicid de contact cu acțiune de protecție  
împotriva bolilor din livezi și vii

Substanța activă:
Clorotalonil, 500 gr/l

Forma preparativă:
Suspensie concentrată.

Caracteristica substanței active:
Clorotalonil este un derivat al benzenului şi fenolului cu 
acţiune de contact.

Specru de acțiune:
Măr – rapăn, monilioza; piersic – băşicarea, clasteroporioza; 
prun – monilioza; viţa de vie – mana.

Mecanismul de acțiune:
Clorotalonil are acţiune de contact, inhibă germinarea 
sporilor agenţilor patogeni, formarea hifelor şi penetrarea 
organelor plantelor, astfel este prevenită infecţia. 
Clorotalonil nu pătrunde în ţesuturile plantei din acest 
considerent el este activ numai pe suprafaţa plantei. Însă 
se leagă cu stratul de ceară de pe suprafaţa frunzelor ce 
conferă o protecţie bună pe termen îndelugat. Din cauza 
capacităţii slabe de penetrare  Talant® nu are capacitatea 
de stopare a infecţiei deja produse. Este important ca 
aplicarea tratamentului cu  Talant® să se facă preventiv pînă 
la formarea infecţiei.

Viteza de acțiune:
Talant® începe să acţioneze imediat după aplicarea 
tratamentului.

Perioada de acțiune:
Un singur tratament cu  Talant® în dependenţă de condiţiile 
climaterice, va asigura protecţia pe o perioadă de 7-14 zile. 
Are o aderenţă bună, rămîne pe plantă dacă peste 15 min 
după aplicare plouă. Ploiele torenţiale sau îndelungate pot 
reduce eficacitatea produsului.

Recomandări pentru aplicare:
Tratamentele se fac preventiv în scop profilactic la 
însumarea condiţiilor optime pentru infecţie.

Compatibilitatea:
Este compatibil cu majoritatea produselor de uz fitosanitar 
cu excepţia produselor cu reacţie acidă sau alcalină. Pentru 
fiecare amestec în parte se verifică compatibilitatea între 
produse şi fitotoxicitatea pentru fiecare cultură aparte.

Norma de consum a soluției de lucru:
Culturile pomicole 1000-1500 l/ha, viţa de vie pînă la 1000 
l/ha. Important este acoperirea omogenă a plantelor cu 
soluţia de lucru.

 Ambalaj:
Canistră 5 l.

Cultura Obiectul nociv Norma de consum a 
produsului, l/ha

Măr Rapăn, Monilioză

2 - 2,5Piersic Bășicarea, Clasteroporioza

Prun Monilioza 
Vița de vie Mana 

Recomandări pentru utilizare:


