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Рекомендації щодо застосування

Особливості
застосування

Продукт застосовують шляхом обприскування 
культур для попередження появи захворювань 
або за наявності ознак ураження.

Сумісність Гнучкий у змішуванні з іншими продуктами, окрім 
лужних. Не змішувати з мідьвмісними продукта-
ми.

Вимоги до рН 
робочого розчину від 5 до 7

Застереження
у застосуванні

У разі порушення регламенту застосування мож-
ливе зниження ефективності продукту.

Норма витрати
робочого розчину

Для польових культур 200-300 л/га, для плодо-
вих насаджень 800-1000 л/га, виноградників
600-800 л/га

САЛЬТО

Системний фунгіцид профілактичної 
та лікувальної дії для захисту від комп-
лексу збудників хвороб рослин

Переваги

• Має швидку і водночас подовжену захисну дію.

• Широкий спектр дії.

• Має лікувальну та викорінюючу дії.

Характеристики

Вміст діючої речовини тіофанат-метил, 500 г/л

Хімічна група бензимідазоли

Препаративна форма концентрат суспензії

Класифікація ВООЗ ІІІ клас (помірно токсичний)
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Механізм дії

Норми витрат та строки застосування

Завдяки системній дії тіофанат-метил швидко розподіляється по рослині. Уні-
кально поєднує профілактичну і лікувальну дії, має викорінюючий ефект.

Культура, 
об’єкт, що 
обробляється

Спектр дії
Фаза 

внесення

Норми
витрати,

л / га

 Макси-
мальна 

кількість 
обробок

Пшениця

Борошниста роса, 
септоріоз, бура 

іржа, фузаріозна і 
церкоспорельозна 

кореневі гнилі

Обприскування
в період
вегетації

1,2-1,4 2

Соняшник

Фомоз, фомопсис, 
вертицильоз, 

склеротиніоз (біла 
гниль)

1,2-1,4 2

Буряки
цукрові

Церкоспороз, 
борошниста роса 0,8-1,2 3

Соя
Церкоспороз, іржа, 
борошниста роса 1,0-1,4 2

Капуста
Фузаріозне в’янення, 
фомоз, борошниста 

роса, сіра та біла гнилі
1,5-2,0 2

Яблуня
Парша, борошниста 

роса, моніліоз 1,2-1,6 3

Виноградни-
ки

Оїдіум, сіра гниль 1,0-1,5 3

Для розширення спектру хвороб та їх контролю рекомендуємо засто-
сування бакової суміші фунгіцидів Сальто + Парацельс.

Таке поєднання двох діючих речовин з контактною лікувальною та 
системною діями дозволить локалізувати поширення хвороб на не-
уражені частини, захистити посіви у період відновлення вегетації та 
збереже листову поверхню до наступного фунгіцидного обробітку на 
початку виходу у трубку.
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