
Препарат застосо-
вують шляхом обприску-
вання культур для попере-
дження появи захворювань 
або за наявності ознак ура-
жження: 1-3 рази на сезон 
залежно від рівня ураження і 

погодних умов.

Продукт су-
місний з іншими 
препаратами. Але в 
будь-якому випадку пе-
ред застосуванням ре-
ккомендується провести 
попередній тест на 
змішуваність. 

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

Для обприскування 
плодових культур: 
1000 - 1200 л/га, 
виноград,

800 - 1000 л/га, 
плодові 

300 - 400 л300 - 400 л/га, 
польові культури.

Норма 
витрати 
робочого 
розчину

Особливості 
застосування

Сумісність Застереження 
у застосуванні

Рекомендації щодо застосування

2

2

2

2

3

3

33

Борошниста роса, септоріоз, бура іржа, 
фузаріозна і церкоспорельозна коре-

неві гнилі

Обприскування 
в період вегетації

1,2-1,4

1,2-1,4

20

14

20

30

0,8-1,2

1,0-1,4

1,5-2,0

1,2-1,6

1,0-1,5

Фомоз, фомопсис, вертицильоз, скле-
ротиніоз (біла гниль)

Церкоспороз, іржа, борошниста роса

Фузаріозне в’янення, фомоз, борошни-
ста роса, сіра та біла гнилі

Парша, борошниста роса, моніліоз

Оїдіум, сіра гниль

Церкоспороз, борошниста роса

Пшениця

Соняшник

Буряки 
цукрові

Соя

Капуста

Яблуня

Виноградники

Культура, об’єкт, 
що обробляється

Шкодочинний об’єкт Норма витрати 
препарату, 
л/га

Спосіб і час 
обробки

Строк останньої 
обробки до 

збирання врожаю

Максимальна 
кратність 
обробки

Норми витрат 
та строки застосування

Має швидку  і водночас подовжену 
захисну дію (понад  2 тижні).

Широкий спектр дії, що дає змогу 
водночас контролювати декілька 
захворювань.

Механізм дії Особливості застосування 

Гнучкий у змішуванні з іншими препаратами, за винят-
ком лужних препаратів, наприклад, бордоської ріди-
ни.

Завдяки системній дії швидко розподіляється по рослині. 
Унікально поєднує профілактичну і лікувальну дії, має ви-
корінюючй ефект.

Препарат Сальто, КС має сильну і цілеспрямовану дію 
проти фузаріозу, запобігає утворенню мікотоксинів.
Для ефективного захисту від склеротиніозу краще за-
стосовувати препарат на ранніх фазах розвитку со-
няшнику (2-3 пара листів). 
На плодових необхідно застосовувати в період буто-
нізації – грецький горіх.

Має  сильну  лікувальну  дію  та  стоп-ефект при пошко-
дженнях рослин (яблуневі  сади,  виноградники  після 
обрізування або градобою).

Не фітотоксичний.

Переваги продукту

тіофанат-метил, 
500 г/л

бензимідазоли концентрат 
суспензії

ІІІ клас 
небезпечності

Вміст діючої 
речовини

Хімічна 
група

Препаративна 
форма

Класифікація 
ВООЗ

Контактно-системний фунгіцид профілактичної та лікувальної 
дії для застосування на багатьох сільськогосподарських куль-
турах для захисту від комплексу збудників хвороб рослин
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САЛЬТО, КС


