
Обприскування слід проводити 
при температурі повітря в межах 
від +10°С до +25°С, за швидкості 
вітру не вище 3 м/сек при дрібно-
крапельному і 4 м/сек при крупно-
крапельному обприскуванні.

Препарат мож-
на використовувати в 

бакових сумішах з більшістю 
пестицидів, однак перед цим 
необхідно провести пробне 
змішування. Не рекомен-
ддується змішувати препарат 
з пестицидами, які утворю-
ють сильнолужне середо-

вище.

Зона санітарного розри-
ву від населених пунктів, 
тваринницьких комплексів, 
місць проведення ручних 
робіт, водойм та зон відпо-
чинку повинна бути не мен-

шою ніж 300 м. шою ніж 300 м. 
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Норми витрат 
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Ефективний    проти    4    класів    грибів:    Ascomycetes, 
Basidiomycetes, Deuteromycetes, Oomycetes.

Забезпечує  відсутність  перехресної  стійкості  патоге-
нів. 

Механізм дії Спектр дії

Проникає до необроблених частин рослини.

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.

Не змивається дощем.

Переваги продукту

азоксистробін, 
250 г/л

стробілурини концентрат 
суспензії
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форма

Класифікація 
ВООЗ

Локально-системний фунгіцид захисної і лікувальної дії для за-
стосування на зернових колосових, соняшнику, сої та томатах 
для захисту від комплексу хвороб рослин
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