Зернові
захищено

і загартовано!

Надійний
захист рослин

Загартування
рослин

Швидкий
старт навесні

Унікальний фунгіцид для осіннього
застосування, кращої перезимівлі та
впевненого весняного старту
Еталон контролю борошнистої роси. Довготривалий захист. Парова фаза.
Єдиний фунгіцид на ринку, що має ефект імуномодулюючої дії.
zz Сприяє кращому росту та розвитку рослин восени
zz «Загартування рослин» та покращення перезимівлі
zz Забезпечує впевнений, випереджаючий весняний старт

DuPont™

Таліус®
фунгіцид
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DuPont™ Таліус®
Діюча речовина:
Хімічний клас:
Препаративна форма:
Упаковка:
Норма внесення:
Час внесення

Проквіназид 200 г/л
Квіназоліни
Концентрат емульсії
1 л, ящик 10 л
0,15-0,25 л/га
Осіннє внесення: 3 листки - кущення (ВВСН 13-25)
Весняне внесення: кущення – вихід у трубку (ВВСН 25-33)

Осіннє застосування фунгіциду Таліус® надає ряд переваг як безпосередньо під час осіннього періоду
захисту так і під час перезимівлі та впродовж весняної вегетаціі

Осінь: осінній захист та створення підгрунтя для майбутнього
врожаю

Неперевершений контроль борошнистої роси у поєднанні з

ефектом імуномодулюючої дії (ІМД)

Покращення розвитку кореневої системи та збільшення кількості
продуктивних пагонів

Створення умов для вдалої перезимівлі та фундаменту майбутнього
урожаю

Зима: більш впевнена перезимівля та кращі умови для
весняного старту

Краща перезимівля рослин та зменшення ризику ураження

сніговою пліснявою

Вища стійкість до вимерзання за рахунок ефекту ІМД: «вакцинація

і загартування»

Створення підгрунтя для потужного весняного старту

Весна: Потужний весняний старт та реалізація потенціалу рослин

Рослини виглядають зеленішими та здоровішими, мають більшу

кількість продуктивних пагонів та значно кращий розвиток
кореневої системи

Зменшення ризику ураження борошнистою росою та можливість
оптимізаціі фунгіцидного захисту (Т0-Т1)

Створення підгрунтя для реалізаціі подальших захисних
міроприємств з метою максимізаціі урожайності та якості зерна
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