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DUPONT
S A L S A ® 7 5 D F
vízben diszpergálható granulátum (WG)
hatóanyag: 750 g/kg, ( 75 % m/m) etametszulfuron - metil
gyomirtó szer az őszi káposztarepce magról kelő kétszikű gyomnövényei ellen
Kizárólag a DuPont-tól!
Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a
használati utasítás előírásait.
A növényvédő szer gyártója:

DuPont International Operations S.a.r.l., 2, chemin du
Pavillon, Le Grand Saconnex, Geneva, CH-1218
Svájc

Az engedély tulajdonosa és a készítmény forgalmazója: DuPont Magyarország Kft.
2040 Budaörs, Neumann J. u. 1.
06/23-509-400
Engedélyokirat száma: 04.2/3261-1/2013. (NÉBIH)
Forgalmi kategória: I.
Gyártási idő (hó/év) és szám: a dobozon található.
Eltarthatósági idő: eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer
raktárban 3 év
Nettó tartalom: 100 g
Gyermekektől elzárva tartandó.
Sürgős esetben hívható telefonszámok:
Országos Kémiai Biztonsági Intézet Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 06-1-476-64-64 vagy
ingyenesen hívható zöld szám: 06-80-201-199 Budapest – magyar 24 órán keresztül elérhető.
E.I du Pont de Nemours & Co., USA – angol: (1) 302-774-11-39
A növényvédő szer emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának
előírásai
Veszély jelek :

Figyelem
Tűzveszélyességi besorolás:
Vízi szervezetekre való veszélyesség:
Méhveszélyesség:
p.o.LD50 patkányon: > 2000 mg/ttkg

Nem jelölés köteles
Kifejezetten veszélyes
Nem jelölésköteles
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H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P 391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: hulladéklerakóba szállítás szükséges.
SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy
annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön
keresztül való szennyeződést!)
SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy nem
permetezett biztonsági övezetet!
Munkaegészségügyi óvórendszabályok:
Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek és kijuttatóknak: védőruha, védőkalap, védőszemüveg (3-as jelű),
védőkesztyű, védőlábbeli
(Zárt, túlnyomásos gépkabinban a kijuttatónak nem szükséges.)
Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani,
majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.
Elsősegélynyújtás, terápia:
Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal,
bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki
kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, azonnal orvosi ellátást biztosítani.
Terápia: tüneti megfigyelő kezelés.
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: az előírt növényvédelmi technológia betartása esetén előírása
nem szükséges
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
Csomagolóanyag kezelés:
Tilos a csomagolóanyag bármilyen célú újra-felhasználása !
Vegye fel a kapcsolatot egy erre specializálódott és jogosítvánnyal rendelkező hulladék megsemmisítő
vállalattal. CSEBER Kht. 1024 Budapest Margit krt. 43-45. Tel: 1/340-48-88.
Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai
védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.
A nem cél növények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell
lenni!
Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!
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A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:
Kultúra

Károsító

őszi káposztarepce

magról kelő kétszikű
gyomnövények

Dózis
(g/ha)

Víz
(l/ha)

15-25

250-300

A kezelés időpontja
(fenológiai állapot szerint)
kultúrnövény 2-8 leveles
állapota
(BBCH 12-18)

Előírt növényvédelmi technológia:
A készítményből egy vegetációs időszakban maximum 25 g/ha juttatható ki!
A készítményt az őszi káposztarepce kelése után posztemergensen kell kijuttatni ősszel vagy tavasszal a
fagyok elmúltával, a repce 2-8 leveles fejlettségi állapotában, a magról kelő kétszikű gyomnövények
szikleveles-4 valódi leveles állapotában. A legjobb hatást korai posztemergensen kijuttatva adja. A
készítményt önmagában 20-25 g/ha dózisban kell felhasználni. Fejlettebb gyomnövények esetében a
magasabb 25 g/ ha-os dózis kijuttatása javasolt. A gyomok a hatóanyaggal szembeni rezisztenciájának
kialakulása ellen javasolt az eltérő hatásmódú készítményekkel kombinálni azok engedélyezett dózisával. A
gyomirtó hatás fokozásának érdekében a permetléhez minden esetben Trend 90 hozzáadása szükséges
0,1 %-os koncentrációban.
A készítmény kombinálható tankkeverékben a metazaklór, metazaklór + quinmerak és klopiralid + pikloram
+ aminopiralid hatóanyagú készítmények engedélyokiratban meghatározott dózisával. A kombinációban a
készítményt 15-20 g/ha dózisban kell kijuttatni.
A készítmény egyszikű gyomnövények és árvakelésű gabona ellen tankkeverékben kombinálható az
engedélyezett posztemergens egyszikűirtó készítményekkel, azok engedélyezett dózisával.
Légi kijuttatás: nem engedélyezett.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A gyártó további hasznos tanácsai:
Hatásmechanizmus: A Salsa® 75 DF a levélen és a gyökéren keresztül hat az ALS enzim gátlása révén.
A tipikus tünetek az érzékeny gyomokon (elszíneződés, nekrózis ) a kezelést követően 3-10 nap múlva
jelentkeznek. A meleg és nedves időjárási körülmények gyorsítják a száraz és hideg viszonyok késleltetik a
tünetek kifejlődését.
Gyomspektrum*
S A L S A

®

7 5

D F
gyomfaj

tudományos név
Descurainia sophia
Capsella bursa-pastoris
Matricaria inodora
Sisymbrium officinale
Stellaria media
Thlaspi arvense
Sinapis arvensis
Sonchus arvensis
Arabidopsis thaliana
Calepina irregularis

magyar név
sebforrasztó zsombor
pásztortáska
eb szíkfű
szapora zsombor
tyúkhúr
mezei tarsóka
vadrepce
mezei csorbóka
lúdfű
matyó

kód

a gyomfaj szík-

DESSO
CAPBP
MATIN
SSYOF
STEME
THLAR
SINAR
SONAR
ARBTH
CPAIR

2 leveles állapotában
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
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Galeopsis tetrahit
Galinsoga parviflora
Geranium dissectum
Geranium molle
Geranium pusillum
Geranium rotundifolium
Myosotis arvensis
Raphanus raphanistrum
Amaranthus retroflexus
Chenopodium album
Lamium purpureum
Matricaria chamomilla
Convolvulus arvensis
Veronica persica
Veronica hederifolia
Centaurea cyanus
Fumaria officinalis
Galium aparine
Papaver rhoeas
Polygonum lapathifolium
Viola arvensis
S= érzékeny (>90%),
*A

tarka kenderkefű
gyakori gombvirág
sallangos gólyaorr
puha gólyaorr
apró gólyaorr
kereklevelű gólyaorr
parlagi nefelejcs
repcsényretek
szőrös disznóparéj
fehér libatop
piros árvacsalán
orvosi szikfű
apró szulák
perzsa veronika
repkény veronika
kék búzavirág
orvosi füstike
ragadós galaj
pipacs
lapulevelű keserűfű
mezei árvácska

GAETE
GASPA
GERDI
GERMO
GERPU
GERRO
MYOAR
RAPRA
AMARE
CHEAL
LAMPU
MATCH
CONAR
VERPE
VERHE
CENCY
FUMOF
GALAP
PARRH
POLLA
VIOAR

MS = közepesen érzékeny (75-90%),

S
S
S
S
S
S
S
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP

SP= gyérítő hatás (<75%)

hatékonyság függ a gyomfajtól, annak fenológiai állapotától és a környezeti tényezőktől.

Kombinációs lehetőségek és keverhetőség:
Mindig tartsa be a kombinációs partner címkéjén található előírásokat.
A Salsa® 75 DF számos gyomirtó , gombaölő és rovarölő szerrel keverhető.
Tankkeverék készítésekor keverhetőségi próbát kell végezni.
A Salsa® 75 DF az alábbi hatóanyagok készítményeinek engedélyokiratban meghatározott dózisával
keverhető:
Gyomirtó szerek
metazaklór, metazaklór + quinmerak és klopiralid + pikloram + aminopiralid
Javasolt kombinációk kétszikű gyomnövények ellen:
Salsa 75 DF 15-20 g/ha+ 750-1000 g/l metazaklór hatóanyag +Trend 0,1 %
Salsa 75 DF 15-20 g/ha+ 832.5-999 g/l metazaklór+207.5-249 g/l quinmerak+Trend 0,1 %
Salsa 75 DF 15-20 g/ha+ 72g/l klopiralid+24 g/l pikloram+12 g/l aminopiralid+Trend 0,1 %
Javasolt kombinációk egyszikű gyomnövények és gabona árvakelés ellen:
propaquizafop 60-80 g aktív hatóanyag/ha,
cikloxidim, 75-100 g aktív hatóanyag/ha,
fluazifop-P-butil 60-375 g aktív hatóanyag/ha,
quizalofop-P-etil 20-30 g aktív hatóanyag/ha.
Engedélyezett dózis szerint. Tankkeverék készítés és használat esetén a tankkeverék partner címkéjén lévő
ajánlás az irányadó!
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Ha Salsa® 75 DF-et tankkeverékben használja egyszikű irtó készítménnyel és/vagy gombaölő és/vagy
folyékony rovarölő szerrel, akkor a Trend 90 dózisa maximum 0.05 v/v % azaz 50 ml/100 liter
permetlé !
Ha a Salsa® 75 DF-hez illetve Salsa®75 DF tankkeverékhez műtrágyát is ad, a Trend 90 dózisa
maximum 0,05 v/v % azaz 50 ml/100 liter permetlé !
Fungicidek (legkorábbi fenológia BBCH 16)
tebukonazol, metkonazol, boszkalid, dimoxistrobin, difenokonazol, pikoxistrobin, ciprokonazol, Acanto®
Plus
Rovarölő szerek
bifentrin, lambda-cihalotrin, ciflutrin, deltametrin, beta-ciflutrin, alfa-cipermetrin, indoxakarb, Avaunt® 150
EC.
Folyékony műtrágya
A permetléhez adott nitrogén műtrágya fokozza a Salsa® 75 DF és kombinációi hatékonyságát számos
gyomnövényen, és elősegíti a permetlé levelekbe történő behatolását, különösen kedvezőtlen, száraz
időjárási viszonyok mellett. Szintén segít a Salsa® 75 DF és a kétszikű gyomirtó készítmények között
esetlegesen fellépő antagonizmus megakadályozásában. Javasolt dózis 28 %-os nitrogén oldat, mint pl.
Nitrosol vagy UAN oldat 8-10 l/ha vagy szilárd jól oldódó és permetezhető műtrágya, mint pl. ammóniumszulfát, vagy ammónium-nitrát 3-4 kg/ha. A szilárd műtrágyákat előbb vízben oldja fel, majd állandó
keverés mellett adja a permetléhez! A nitrogén műtrágyák nem pótolják a nedvesítőszert, ezért mindig
nedvesítő szerrel (Trend™90) együtt használja a műtrágya adalékot! Ha a Salsa® 75 DF-hez illetve
Salsa® 75 DF tankkeverékhez műtrágyát is ad a Trend 90 Dózisa maximum 0,05 v/v % azaz 50
ml/100 liter permetlé !
Konkrét esetekben forduljon a DuPont munkatársaihoz információkért.
Szelektivitás: az őszi káposztarepce toleráns a Salsa 75 DF-re, mivel a növény képes lebontani az
etametszulfuron - metil hatóanyagot nem herbicid hatású metabolitokra. Ezzel szemben az érzékeny
gyomfajok a hatóanyag lebontására nem képesek, mely feldúsul bennük és a pusztulásukat okozza.
Esőállóság:
A Salsa ® 75 DF a kezelést követő 3 óra múlva esőálló, de a kezelés után 2 órán belül lehulló csapadék
csökkentheti a készítmény hatását.
Napraforgó árvakelés gyomirtása őszi káposztarepcében:
A repcében feljövő árvakelésű napraforgó gyomirtását nem ALS gátláson alapuló gyomirtó szerekre kell
alapozni.
Újravetés növénykárosodás esetén:
1. Ha Salsa® 75 DF késő nyáron vagy ősszel lett kijuttatva őszi káposztarepcében:
Ha növény kipusztulás, károsodás stb. fordul elő a Salsa® 75 DF-el kezelt repcében a terület őszi
búzával újravethető. Őszi árpával szintén újravethető, ha a kezeléstől már 45 nap eltelt. Az őszi árpa
vetése előtt a talajt legalább 22 cm mélyen felszántani szükséges. Tavasszal tavaszi búza, tavaszi árpa,
kukorica, Express®-toleráns napraforgó biztonsággal vethető.
Amennyiben a Salsa® 75 DF-et tankkeverékben vagy más gyomirtó szer után használja az utóvetemény
esetében az egyéb készítmények előírásait is tartsa be a Salsa® 75 DF –re vonatkozó előírással együtt.
2. Amennyiben a Salsa® 75 DF tavasszal kerül kijuttatásra (március, április)
Napraforgó (Express®-toleráns hibrid is) biztonsággal vethető a talaj legalább 22 cm-es szántása után.
Kukorica is vethető a kezelést követő 45 nap után és a talaj legalább 22 cm mélységű szántását
követően.
Utóvetemény:
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1. Ha a Salsa® 75 DF késő nyáron vagy ősszel lett kijuttatva, a repce betakarításának évében őszi árpa,
őszi búza, borsó, kukorica vethető. A vetés előtt a talajt legalább 10 cm mélyen meg kell munkálni. A
Salsa® 75 DF kezelés utáni második évben már bármely szántóföldi növény vethető.
Amennyiben a Salsa® 75 DF-et tankkeverékben vagy más gyomirtó szer után használja az
utóvetemény esetében az egyéb készítmények előírásait is tartsa be a Salsa® 75 DF-re vonatkozó
előírással együtt.
2. Ha a Salsa® 75 DF tavasszal lett kijuttatva, a repce betakarításának évében őszi árpa, őszi búza ,
borsó, kukorica vethető. A vetés előtt a talajt legalább 22 cm mélyen meg kell munkálni. A Salsa®
75 DF kezelés utáni második évben már bármely szántóföldi növény vethető.
Amennyiben a Salsa® 75 DF-et tankkeverékben vagy más gyomirtó szer után használja az
utóvetemény esetében az egyéb készítmények előírásait is tartsa be a Salsa® 75 DF –re vonatkozó
előírással együtt.
Zöldségnövények ültetése, vetése ill. gyümölcsös telepítése esetén kérje ki a DuPont szaktanácsát!
Permetlé elsodródás:
Külön figyelmet kell fordítani arra, hogy a permetlé ne sodródjon a kezelt területen kívülre, illetve
folyóvizekbe, állóvizekbe, vagy csatornákba.
Kerülje a permetlé szomszédos kultúrákra, ill. olyan területre sodródását, ahová érzékeny növényeket
vetnek.
A nagyobb cseppméret csökkenti az elsodródás veszélyét, de nem szünteti meg, ha a kezelést nem
megfelelően, vagy kedvezőtlen körülmények között végzik.
A magas hőmérséklet, szárazság, alacsony relatív páratartalom növeli az elsodródás veszélyét.
A permetezést irányító/végző személy felelős a permetezőgép megfelelő működéséért, pontos beállításáért
és az elsodródás elkerüléséért.
Permetlé készítés:
A Salsa® 75 DF felhasználása előtt ellenőrizze a permetezőgép tisztaságát!
Az alábbi keverési eljárást kell alkalmazni:
- töltse a tartályt kb. 1/3-áig vízzel,
- indítsa el a keverést,
- adagolja a megfelelő mennyiségű Salsa® 75 DF-et közvetlenül a tartályba,
- állandó keverés mellett töltse tele a tartályt,
- ha a Salsa®75 DF-et más szerekkel együtt, tankkeverékben használja, a kombinációs partnert a tele
tartályba adagolja,
- a TREND 90 nedvesítőszert mindig utoljára adja a keverékhez!
Permetezés közben állandóan működtesse a keverőt!
Elcsorgás, kiszóródás, folyás esetén : kerülje az érintkezést az anyaggal – ne nyelje le, tartsa távol
gyulékony anyagoktól – dohányozni tilos, használjon egyéni védőfelszerelést ( kesztyűt, szemüveget stb.),
akadályozza meg az anyag kiömlését – használjon abszorbens anyagot vagy porszívót az anyag
felszedésére, tisztítsa meg a szennyezett környezetet nedves törlővel, a tisztító anyagot és a szennyezett
burkolatot zárható konténerbe helyezze, lépjen kapcsolatba a gyártóval, a szennyező anyagot a helyi
ártalmatlanító vállalat előírása szerint kezelje !
A permetezőgép tisztítása:
A permetezőgépet és szerelvényeit, a permetezést követően azonnal ki kell mosni, hogy elkerülje a repce
után kezelendő növény károsodását!
Mindig viseljen védőruhát a permetezőgép tisztítása során, és ne végezze a mosást zárt helyen!
Javasolt módszer a permetezőgép tisztítására:
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1. A permetezést követően azonnal ürítse ki a tartályt! A permetezőgépen lévő külső szennyeződéseket tiszta
vízzel mossa le!
2. Öblítse ki a tartályt tiszta vízzel úgy, hogy mossa le a permetező tartály belső falait és a szűrőt. A mosó
víz mennyisége a tartály térfogat legalább 20 %-a legyen. A mosó folyadékot permetezze ki a megfelelő
területre.
3. Még egyszer öblítse át a permetező gépet tiszta vízzel a tartály térfogat 10 %-os mennyiségével.
4. A szórófejeket és a szűrőket elkülönítve kell tisztítani a mosó oldattal, majd tiszta vízzel le kell öblíteni!
5. Ha a Salsa®75 DF-re érzékeny kultúrák permetezésével folytatja a munkát (zöldségfélék, cukorrépa stb.),
a 2-es pont után iktasson be egy mosószeres átmosást (szalmiákszesz, hipoklorid, trisó) és ezután a gépet
tiszta vízzel teljesen feltöltve öblítse át. A permetezőgép tisztítása során használja az előírt védőfelszerelést.
Ne végezze a tisztítást kutak és víznyerő helyek közelében.
A mosóvizet permetezze ki a területre.
Ha a SALSA®75 DF -et tankkeverékben használja más növényvédő szerrel, akkor mindig a tankkeverék
partnerre vonatkozó eljárást alkalmazza a permetező tartály kimosásakor.
Korlátozások:
A Salsa® 75 DF csak mezőgazdasági termelésben használható !
A Salsa® 75 DF ugyanazon területen csak minden 3. évben használható !
Ne használja vízkultúrás és tápkockás termesztésben, valamint dísznövény kultúrákban.
A permetezőt használat előtt mindig kalibrálja be tiszta vízzel.
A permetező beállítását munka közben meghatározott időközönként ellenőrizze.
Törekedjen a készítmény pontos kimérésére és adagolására.
Csak annyi terméket keverjen be, amennyi a kezelni kívánt területre szükséges.
Kerülje el a tartály túltöltését és a permetlé elcsorgását.
A felesleges permetlevet ne öntse ki, a címke előírásainak megfelelő módon és dózisban permetezze ki.
Ne alkalmazza a SALSA® 75 DF-t olyan repcében amely stressz állapotba került szárazság, tápanyaghiány,
szoloncsákos, szikes talajok, víznyomásos terület, növényi betegség vagy rovarkár miatt.
Figyelmeztetés:
A SALSA® 75 DF kijuttatásákor a repce állomány 80%-a már kikelt állapotban legyen és érje el a BBCH12
fejlettséget (2 leveles). A kezelést követő kiadós esőzés látható növénykárosodást és terméscsökkenést
okozhat. Gyenge növényi kondíció, szikleveles állapot előtti kezelés, homok talajok ill. alacsony
szervesanyag (humusz) tartalmú talajok növelhetik a növénykárosodás előfordulását.
Rezisztencia:
Az azonos hatásmechanizmusú gyomirtó szerek több éven át, ugyanazon területen való felhasználása
természetes szelekció útján rezisztens biotípusok kialakulásához vezethet, amelyek dominánssá válhatnak a
területen.
A rezisztencia kialakulása, ill. kifejlődése elkerülhető vagy elodázható, eltérő hatásmechanizmusú
készítmények egymást követő, vagy tankkeverékben való alkalmazásával.
Káposztarepcében az őszi vetés előtti kezelések esetén vagy a vetés után, de kelés előtti kezelések esetén
használjon más nem ALS-gátló készítményt. Ősszel korai kelés utáni kezelésként a Salsa® 75 DF-et
tankkeverékben használja nem ALS-gátló típusú herbicidekkel (azok engedélyezett dózisában). Ha kelés
után ősszel a Salsa® 75 DF-et önmagában használja, akkor tavasszal kezelje a repcét nem ALS-gátló típusú
herbiciddel (azok engedélyezett dózisában).
A Salsa® 75 DF készítményből egy vegetációs szezonban maximum 25 g/ha juttatható ki!
Integrált növényvédelmi technológia
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Last update: 2016.05.10.
A termék beilleszthető az integrált növényvédelmi technológiába, ami magába foglalja a preventív biológiai,
agrotechnikai beavatkozásokat a korrekt betegség és kártevő felismerést és megfigyelést, valamint az
optimális időben végzett célzott kezelést, amikor a kártételi küszöb megkívánja.
Csomagolóanyag kezelés:
Tilos a szert, fel nem használt maradékát, csomagoló burkolatát folyókba, vízfolyásokba, víztározókba,
állóvizekbe juttatni !
A kiürült csomagolóanyagot háromszor ki kell öblíteni és a mosólevet a permetléhez adni. Az üres
csomagolóanyagot - a magyar előírásoknak megfelelően - kell megsemmisíteni.
Tilos a csomagolóanyag bármilyen célú újra-felhasználása !
Raktározás:
A készítményt eredeti, zárt csomagolásban, jól szellőző, szabályos növényvédő szer raktárban tárolja.
Védje fagyhatástól, magas hőmérséklettől, illetve közvetlen napsugárzástól.
Figyelmeztetés:
A Salsa® 75 DF készítményt csak ezen címkének megfelelően javasolt felhasználni.
A DuPont garantálja, hogy a termék normál felhasználási viszonyok között megfelel a címkén leírt céloknak.
Fitotoxicitás, hatáscsökkenés vagy más, nem szándékolt eredmény bekövetkezhet olyan tényezők miatt,
mint: időjárás, más anyagok jelenléte vagy a kivitelezés módja, mely tényezők kívül esnek a DuPont
kontrollján és felelősségén.
A DuPont nem vállal felelősséget semmilyen, a termék - a DuPont ajánlásaitól eltérő - felhasználásából
következő kárért, vagy károsodásért.
Ez esetekben a felelősség a felhasználót terheli.
®

az E.I. du Pont de Nemours & Co.(Inc.) bejegyzett márkaneve
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