
Як рісторегулятор. Вносить-
ся в осінній період на ріпаку озимо-
му, коли культурні рослини утворили 
5–7 справжніх листків.  Як фунгіцид. 
Вноситься в період вегетації куль-
турних рослин профілактично, турних рослин профілактично, коли 
умови сприяють розвитку та поши-
ренню захворювань, або при появі 
перших візуальних ознак захво-

рювання. 

Продукт сумісний з іншими 
препаратами. Але в будь-якому 
випадку перед застосуванням 
рекомендується провести по-
передній тест на змішуваність. 

Не застосовувати пі-
зніше зазначеного у 
таблиці строку ос-
танньої обробки до 
збирання врожаю.
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обробок

Строк останньої 
обробки до 

збирання врожаю

Норми витрат 
та строки застосування

Добре виражений «стоп-ефект».Лікувальний       і    профілактичний 
ефект.

Виявляє досить високу ступінь біоло-
гічної активності проти захворювань.

Характеризується  тривалим  періо-
дом впливу.

Відсутність фітотоксичності.Препарат   поєднує   в   собі   якості 
фунгіциду та інгібітору росту.

Механізм дії Спектр дії Властивості препарату
Діюча речовина інгібує біосинтез 
ергостерину в клітинах гриба, що 
призводить до руйнації клітинних 
стінок патогена, зупинки росту мі-
целію та його швидкої загибелі.

Фунгіцид широкого спектру дії для 
захисту озимої пшениці, ріпаку та 
сої від борошнистої роси, іржі, гни-
лей, септоріозу та альтернаріозу, та  
інших хвороб.

За обприскування озимого ріпаку в 
осінній період (3–5 листків у культу-
ри) припиняється активне наростання 
наземної маси, в той час як фотосин-
тез триває, що сприяє накопиченню 
пластичних речовин у кореневій ча-
стині, присстині, прискорює ріст довгого і добре 
розгалуженого коріння та поліпшує зи-
мостійкість. Використання фунгіциду  
Талер, КЕ весною забезпечує стійкість 
проти вилягання і кращого формуван-
ня бічних пагонів. Препарат Талер, КЕ 
швидко проникає в рослину (за 1-2 го-
диндини), тому ефективність гарантована 
навіть у випадку можливої зливи піс-
ля обприскування. Він діє як профілак-
тично, так і після ураження хворобою, 
зберігаючи свою ефективність упро-
довж декількох тижнів.

Переваги продукту

тебуконазол, 
250 г/л

триазоли концентрат 
емульсії

ІІІ клас 
небезпечності

Вміст діючої 
речовини

Хімічна 
група

Препаративна 
форма

Класифікація 
ВООЗ

Системний фунгіцид лікувальної дії для застосування на пше-
ниці, ріпаку та сої для захисту від комплексу збудників хвороб 
рослин
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