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TALENDO® EXTRA
Vsebuje:
prokvinazid ...................................... 160 g/L (16,08 % w/w) CAS št.: 189278-12-4
tetrakonazol ......................................... 80 g/L (8,04 % w/w) CAS št.: 112281-77-3
Vsebuje 1,9199 % sestavin z neznano nevarnostjo za vodno okolje.
Formulacija: koncentrat za emulzijo (EC)
NEVARNO
Povzroča hudo draženje oči. Povzroča draženje kože.
Strupeno pri vdihavanju. Sum povzročitve raka.
Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v
skladu z navodili za uporabo.

250 ml

SKUPINA

13; 3

FUNGICIDI

FUNGICID – sredstvo za zatiranje rastlinskih bolezni na trti za pridelavo vinskega in namiznega
grozdja formulirano v obliki koncentrirane emulzije (EC)
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Nositi zaščitne rokavice, zaščitno obleko in zaščito za oči/obraz.
Preprečiti vdihavanje prahu, dima, plina, meglice, hlapove in
razpršila.
PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite
zdravniško pomoč/oskrbo.
PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut.
Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če lahko to
storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/
oskrbo.
Prestreči razlito tekočino.
Preprečiti sproščanje v okolje.
Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti
posodi.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu
ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne
embalaže.
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati
vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini
površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in
odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah. Zaradi zaščite
vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 30 m tlorisne širine od
meje brega voda 1. in 2. reda.
UFI: WAQ4-E1QC-H20A-M5K7
Vsebina:
Telefon za nujne primere: 112 KLIC V SILI.

»Prazne embalaže ni dovoljeno ponovno uporabljati!«
»Pred uporabo preberite priložena navodila.«
»Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrdila o pridobitvi znanj iz
fitomedicine.«

™® Blagovne znamke podjetja Corteva Agriscience in njegovih povezanih podjetij.
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Imetnik registracije: Corteva Agriscience Bulgaria
EOOD, Mladost 4, BPS, 1A bld., 1fl., Sofija, 1766, Bolgarija.
Pooblaščeni zastopnik in distributer:
KARSIA, Dutovlje, d.o.o., Poslovalnica Ljubljana,
Tržaška c. 132, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Tel.: +386-8-387-89-31; www.karsia.si
Številka odločbe o registraciji: MKGP, UVHVVR št.:
U34330-90/2014/3 z dne 1.9.2014, z vsemi spremembami.
Rok uporabe: 2 leti od datuma proizvodnje.
Ukrepi prve pomoči: V primeru zastrupitve takoj prenehajte z
delom, pokličite zdravnika in ponesrečencu nudite prvo pomoč, kot je
navedeno v priloženem navodilu za uporabo.
Način delovanja: Sredstvo je kontaktno-sistemični fungicid z lokalnim,
translaminarnim in sistemičnim ter preventivnim in kurativnim
delovanjem.
Pogoji skladiščenja: Snov hraniti v originalni, zaprti embalaži,
zaščiteno pred svetlobo in vlago, na hladnem, v dobro prezračenih
prostorih, v skladiščih, ki ustrezajo s slovensko zakonodajo
predpisanim normativom za skladiščenje nevarnih kemikalij. Hraniti
v tesno zaprti posodi. Hraniti izven dosega otrok. Hraniti ločeno od
hrane, pijače in krmil. TALENDO® EXTRA je vnetljiv pri temperaturi
67,5 °C.

Datum proizvodnje in številka serije: na embalaži.

Vsebina: 250 ml
28/10/2020
CYAN MAGENTA JAUNE
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TALENDO® EXTRA
Vsebuje:
prokvinazid ...................................... 160 g/L (16,08 % w/w) CAS št.: 189278-12-4
tetrakonazol ......................................... 80 g/L (8,04 % w/w) CAS št.: 112281-77-3
Vsebuje 1,9199 % sestavin z neznano nevarnostjo za vodno okolje.
Formulacija: koncentrat za emulzijo (EC)
NEVARNO
Povzroča hudo draženje oči. Povzroča draženje kože.
Strupeno pri vdihavanju. Sum povzročitve raka.
Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v
skladu z navodili za uporabo.
Nositi zaščitne rokavice, zaščitno obleko in zaščito za oči/obraz.
Preprečiti vdihavanje prahu, dima, plina, meglice, hlapove in
razpršila.
PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite
zdravniško pomoč/oskrbo.
PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut.
Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če lahko to
storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/
oskrbo.
Prestreči razlito tekočino.
Preprečiti sproščanje v okolje.
Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti
posodi.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu
ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne
embalaže.
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati
vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini
površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in
odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah. Zaradi zaščite
vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 30 m tlorisne širine od
meje brega voda 1. in 2. reda.
UFI: WAQ4-E1QC-H20A-M5K7
Vsebina:
Telefon za nujne primere: 112 KLIC V SILI.

SKUPINA

13; 3

FUNGICIDI

FUNGICID – sredstvo za zatiranje rastlinskih bolezni na trti za pridelavo vinskega in namiznega
grozdja formulirano v obliki koncentrirane emulzije (EC)

»Prazne embalaže ni dovoljeno ponovno uporabljati!«
»Pred uporabo preberite priložena navodila.«
»Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrdila o pridobitvi znanj iz
fitomedicine.«

™® Blagovne znamke podjetja Corteva Agriscience in njegovih povezanih podjetij.

250 ml

TALENDO EXTRA SI 250ML BKL K-47240 (iss 2).indd 2

Vsebina: 250 ml

Imetnik registracije: Corteva Agriscience Bulgaria
EOOD, Mladost 4, BPS, 1A bld., 1fl., Sofija, 1766, Bolgarija.
Pooblaščeni zastopnik in distributer:
KARSIA, Dutovlje, d.o.o., Poslovalnica Ljubljana,
Tržaška c. 132, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Tel.: +386-8-387-89-31; www.karsia.si
Številka odločbe o registraciji: MKGP, UVHVVR št.:
U34330-90/2014/3 z dne 1.9.2014, z vsemi spremembami.
Rok uporabe: 2 leti od datuma proizvodnje.
Ukrepi prve pomoči: V primeru zastrupitve takoj prenehajte z
delom, pokličite zdravnika in ponesrečencu nudite prvo pomoč, kot je
navedeno v priloženem navodilu za uporabo.
Način delovanja: Sredstvo je kontaktno-sistemični fungicid z lokalnim,
translaminarnim in sistemičnim ter preventivnim in kurativnim
delovanjem.
Pogoji skladiščenja: Snov hraniti v originalni, zaprti embalaži,
zaščiteno pred svetlobo in vlago, na hladnem, v dobro prezračenih
prostorih, v skladiščih, ki ustrezajo s slovensko zakonodajo
predpisanim normativom za skladiščenje nevarnih kemikalij. Hraniti
v tesno zaprti posodi. Hraniti izven dosega otrok. Hraniti ločeno od
hrane, pijače in krmil. TALENDO® EXTRA je vnetljiv pri temperaturi
67,5 °C.

K-47240/2010 - SLOVENIA

28/10/2020
CYAN MAGENTA JAUNE
BLACK12:17

K-47240/2010 - SLOVENIA - PAGE 3

Znaki zastrupitve: Ni razpoložljivih informacij. Niso znani primeri
zastrupitve pri človeku, prav tako niso znani simptomi zastrupitve
pri opravljanju poskusov.
Prva pomoč in medicinski ukrepi ob nezgodi:
Splošni ukrepi: Pred reševanjem ponesrečenca je treba
zagotoviti varnost reševalca. Prizadeto osebo čim prej umaknemo
iz kontaminiranega območja na svež zrak ali v dobro prezračen
prostor, jo zavarujemo pred mrazom in vročino. V primeru
nezavesti jo namestimo v položaj za nezavestnega (na levi bok).
V primeru zastoja dihanja in/ali zastoja srca izvajamo oživljanje
po standardnem ABC postopku: sprostitev dihalnih poti, dajanje
umetnega dihanja in masaža srca.
Pri vdihavanju: Ponesrečenca prenesemo na svež zrak oz. mu
omogočimo najboljše možno prezračevanje prostora, če prenos ni
možen, ukrepamo v skladu s splošnimi ukrepi.
Stik s kožo: Odstranimo kontaminirano obleko in obutev, kožo
TALENDO EXTRA SI 250ML BKL K-47240 (iss 2).indd 3

temeljito umijemo z vodo in milom. Če je potrebno se posvetujemo
z zdravnikom. Pred ponovno uporabo delovno obleko operemo.
Stik z očmi: S palcem in kazalcem razpremo očesni veki
prizadetega očesa in prizadeto oko temeljito izpiramo z vodo 15
minut. Če draženje ne preneha, se posvetujemo z zdravnikom ali
okulistom.
Pri zaužitju: Usta speremo z vodo, prizadeti naj popije do 2 dL
vode. Ne izzivamo bruhanja. Nezavestnemu ne dajemo ničesar
piti niti ne izzivamo bruhanja. Takoj pokličemo zdravnika in mu
predložimo original embalažo in/ali navodila za uporabo, etiketo
ali varnostni list.
Medicinska pomoč: Zagotovimo in vzdržujemo osnovne
življenjske funkcije. Ne izpira se želodca, razen če tako svetuje
Center za zastrupitve. Živalsko oglje in salinično odvajalo se daje
le, če tako svetuje Center za zastrupitve. Specifičen protistrup ni
poznan. Zdravljenje je simptomatično.
Številke v sili: V primeru nezgode pokličite 112.
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Varstvo okolja: Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje
vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva
predpise s področja varovanja voda.
Način delovanja:
Sredstvo TALENDO® EXTRA vsebuje aktivno snov prokvinazid
in tetrakonazol. Aktivna snov prokvinazid spada v skupino
azanaftalenov in deluje preventivno, lokalno sistemično in
translaminarno. Aktivna snov tetrakonazol je fungicid širokega
spektra, ki deluje preventivno, kurativno in eradikatorno. Spada
v skupino triazolov in je inhibitor biosinteze sterolov. Ker aktivna
snov tetrakonazol deluje tako znotraj kot zunaj rastline nudi visoko
in dolgotrajno zaščito.
Navodilo za uporabo:
Sredstvo TALENDO® EXTRA se uporablja kot kontaktnosistemični fungicid z lokalnim translaminarnim in sistemičnim
ter preventivnim in kurativnim delovanjem za zatiranje pepelaste
TALENDO EXTRA SI 250ML BKL K-47240 (iss 2).indd 4

plesni vinske trte (Uncinula necator) na trti za pridelavo
vinskega in namiznega grozdja v odmerku 0,08-0,4 L/ha ob
porabi vode 400-1000 L/ha. Odmerek se prilagodi razvojni fazi
rastline:
- BBCH 55-61 (pred cvetenjem): 0,08-0,2 L/ha
- BBCH 61-71 (po cvetenju): 0,13-0,3 L/ha
- BBCH 71-79 (večina jagod se med seboj dotika): 0,2-0,4 L/ha
Čas uporabe: Sredstvo ima kurativne lastnosti, vendar je
optimalen čas uporabe preventivno ob nevarnosti okužbe
oziroma v skladu z napovedjo opazovalno napovedovalne
službe za varstvo rastlin od razvojne faze nabreklih socvetij
(BBCH 55) do razvojne faze, ko se večina jagod med seboj
dotika (BBCH 79), v razmaku
10 do 14 dni. Za namizne sorte grozdja in bolj občutljive sorte
je priporočen razmak med tretiranji 10 dni.
Opozorila: S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ

BLACK

28/10/2020 12:17

K-47240/2010 - SLOVENIA - PAGE 5

tri krat v eni rastni dobi. Zaporedoma se ga lahko v eni rastni dobi
uporabi največ dva krat. Ob tretiranju je treba zagotoviti dobro
prekritost listov. V razmerah visokega pritiska bolezni je sredstvo
učinkovito za zmanjševanje okuženosti s pepelasto plesnijo vinske
trte (pričakovana je cca. 80% učinkovitost).
Fitotoksičnost (občutljivost rastlin na sredstvo): Sredstvo ni
fitotoksično ob upoštevanju navodil za uporabo. O občutljivosti
posameznih sort se je pred uporabo sredstva treba posvetovati z
zastopnikom sredstva.
Karenca: 30 dni za trto
Antirezistentna strategija: Če se več let zapored uporablja fungicide
s podobnim načinom delovanja, se lahko pojavijo odporni sevi, ki se
razmnožujejo in lahko postanejo dominantni, kar povzroča zmanjšano
učinkovitost sredstva. Patogen se smatra za rezistentnega, ko preživi
po pravilno opravljenem in pravočasnem tretiranju ob priporočenem
TALENDO EXTRA SI 250ML BKL K-47240 (iss 2).indd 5

odmerku v običajnih vremenskih razmerah. Aktivna snov prokvinazid
spada v skupino azanaftalenov (FRAC koda 13), ki jih je treba
uporabljati preventivno, aktivna snov tetrakonazol pa v skupino DMI
fungicidov – triazolov (FRAC koda 3). Dodatne informacije o tem so
na voljo na spletni strani www.frac.info. Pojavu rezistence se lahko
izogne z menjavanjem (ali mešanjem) komplementarnih sredstev, ki
imajo drugačen način delovanja. Za preprečevanje pojava odpornosti
je pomembno dosledno upoštevati največje dovoljeno število tretiranj
v eni rastni dobi. Kombinacija dveh aktivnih snovi v sredstvu
TALENDO® EXTRA prispeva k preprečevanju pojava rezistence.
Mešanje (kompatibilnost): Sredstvo TALENDO® EXTRA se lahko
meša z drugimi sredstvi. V primeru mešanja z drugimi sredstvi
ali uporabo na novih sortah se posvetujemo z proizvajalcem.
Proizvajalec jamči, da navedeno mešanje sredstva ne vpliva na
delovanje pripravka.
Čiščenje opreme za škropljenje: Takoj po tretiranju moramo
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očistiti vso opremo in škropilnico. Naprav za nanašanje ne čistiti ali
izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko
drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Med čiščenjem vedno nosimo zaščitne rokavice, zaščitno (delovno)
obleko in zaščito za oči/obraz.
Priprava sredstva za uporabo: Rezervoar napolnimo do 2/3
potrebne količine s čisto vodo. Med stalnim mešanjem dodamo
odmerjeno količino sredstva in napolnimo rezervoar z vodo do
potrebne količine. Izpraznjeno embalažo do čistega speremo z
vodo in vsebino zlijemo v rezervoar. Z mešanjem nadaljujemo, do
porabe škropilne brozge. Sredstvo je potrebno porabiti takoj po
pripravi. Ob dodajanju drugih sredstev počakajte, da se predhodno
sredstvo popolnoma premeša in enakomerno porazdeli v škropilni
brozgi. Dosledno upoštevajte navodila za mešanje, ki so navedena
na etiketah. Različne formulacije sredstev mešajte v zaporedju kot
je navedeno v nadaljevanju: 1. Vodotopne vrečke / 2. Vodotopna
zrnca / 3. Močljiva zrnca / 4. Močljivi prašek / 5. Koncentrirane
TALENDO EXTRA SI 250ML BKL K-47240 (iss 2).indd 6

suspenzije / 6. Suspenzoemulzije / 7. Koncentrirana emulzija –
olje v vodi / 8. Koncentrat za emulzijo / 9. Vodotopni koncentrat /
10. Pomožna sredstva, močila, olja / 11. Vodotopna gnojila / 12.
Retardanti zanašanja.
Varstvo pri delu: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom,
mešanju škropilne brozge, polnjenju in čiščenju rezervoarja ter
med škropljenjem s traktorsko nošenim/vlečenim pršilnikom
in ročno oprtno škropilnico za ciljne površine, ki so visoko nad
tlemi, mora delavec uporabljati primerne zaščitne rokavice,
zaščitno (delovno) obleko in zaščito za oči/obraz. Pri škropljenju
s traktorsko/nošeno škropilnico mora delavec uporabljati zaščitne
rokavice in delovno obleko. Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora
delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica
z dolgimi rokavi).
Delovna karenca: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se
škropivo na njih popolnoma posuši.
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Pogoji skladiščenja: Snov hraniti v originalni, zaprti embalaži,
zaščiteno pred svetlobo in vlago, na hladnem, v dobro prezračenih
prostorih, v skladiščih, ki ustrezajo s slovensko zakonodajo
predpisanim normativom za skladiščenje nevarnih kemikalij.
Hraniti v tesno zaprti posodi. Hraniti izven dosega otrok. Hraniti
ločeno od hrane, pijače in krmil. TALENDO® EXTRA je vnetljiv pri
temperaturi 67,5 °C.
Navodilo za ravnanje v primeru nenamernega izpusta: V
primeru nezgode moramo takoj uporabiti vso ustrezno zaščitno
opremo (škornje, zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščitno
masko za obraz in oči) in obvestiti pooblaščene osebe.
V zaprtem prostoru: Pri razlitju je potrebno po razlitem sredstvu
posuti vpojni material (pesek, diatomejska zemlja, žaganje,
univerzalno vezivo). Poškodovano embalažo in vpito sredstvo je
potrebno zbrati v ustrezne večje in posebej označene posode s
pokrovom. Večje količine odpadne vode zberemo v posode, da
preprečimo onesnaževanje odvodnih kanalov, stoječih in tekočih
TALENDO EXTRA SI 250ML BKL K-47240 (iss 2).indd 7

voda. V primeru nesreče pri prevozu: Zavarujemo kraj dogodka in
opozorimo druge udeležence v prometu, najbližjo postajo policije
oziroma gasilce ali Center za obveščanje na telefonsko številko
112. Preprečimo onesnaženje voda, pri tem ukrepamo kot v
primeru nesreče v zaprtem prostoru. O razlitju sredstva ali razlitju
večje količine škropilne brozge je potrebno obvestiti Center za
obveščanje na telefonsko številko 112. V primeru požara: Gasimo
s CO2, gasilnim prahom, razpršenim vodnim curkom ali alkoholno
obstojno peno. NE gasiti z direktnim vodnim curkom. V primeru
požara uporabljajte dihalni aparat in primerno zaščitno obleko, ker
se pri gorenju lahko sproščajo toksični in dražilni hlapi. Hladite
vsebnike/ cisterne(rezervoarje) z razpršeno vodo.
Ravnanje z ostanki sredstva in prazno embalažo: Uporabnik
mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva
ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, pooblaščenemu
zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati mora
v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z
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nevarnimi odpadki in o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.
Popolnoma izpraznjeno in trikrat izprano embalažo lahko
odstranimo kot nenevaren odpadek skladno z Uredbo o ravnanju z
embalažo in odpadno embalažo. Tekočino od
izpiranja izlijemo v škropilno brozgo. Tako očiščeno embalažo
prepustimo pooblaščenemu zbiralcu odpadne embalaže oz.
jo odnesemo na mesto, kjer je zbirališče odpadne embalaže. Z
neizpraznjeno in slabo očiščeno embalažo ravnamo kot z nevarnim
odpadkom.
Navedena uporaba je v skladu z odločbo o registraciji!
Splošne opombe: Sredstvo TALENDO® EXTRA se lahko uporablja
le v skladu z navodili na etiketi. Proizvajalec jamči za kakovost
sredstva, dokler je v originalni embalaži. Za morebitno škodo
ali slabše delovanje, do česar bi lahko prišlo zaradi nestrokovne
uporabe ali nepravilnega skladiščenja, proizvajalec ne odgovarja.
Morebitna škoda ali slabše delovanje je lahko tudi posledica raznih
lokalnih dejavnikov, kot so tip tal, sorte in vremenski pogoji, za
katere proizvajalec prav tako ne more jamčiti.
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Imetnik registracije:Corteva Agriscience Bulgaria EOOD, Mladost
4, BPS, 1A bld., 1fl., Sofija, 1766, Bolgarija.
Pooblaščeni distributer:
KARSIA, Dutovlje, d.o.o., Poslovalnica Ljubljana,
Tržaška c. 132, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Tel.: +386-8-387-89-31;
www.karsia.si
Številka odločbe o registraciji:
MKGP, UVHVVR št.: U34330-90/2014/3 z dne 1.9.2014, z vsemi
spremembami.
Datum proizvodnje in številka serije: na embalaži.
Rok uporabe: 2 leti od datuma proizvodnje.
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