DuPont™ Salsa® gyomirtó szer

Salsa® gyomirtó szerre alapozott gyomirtás:

Posztemergens gyomirtási megoldás őszi káposztarepcében,
mely segít abban, hogy Ön hatékonyabban alakítsa ki
repcetermesztési technológiáját.

Derekegyháza (Csongrád megye)

A készítményt az őszi káposztarepce kelése után korai
posztemergensen kell kijuttatni ősszel vagy tavasszal
a fagyok elmúltával a magról kelő kétszikű gyomnövények szik-, 2–4 valódi leveles állapotában. A készítményt 15–25 g/ha dózisban kell felhasználni,
a gyomirtási program részeként vagy kombinációban. Fejlettebb gyomnövények esetében a magasabb
25 g/ha-os dózis kijuttatása javasolt.

Hatóanyag

75% etametszulfuron-metil

Hatóanyag mozgása a kezelt növényben

felszívódó
100 g-os műanyag doboz

Kiszerelés

0 nap

Munka eü. várakozási idő

Salsa® gyomirtó szer hatása (25 g/ha)

Kezelési hiba, 2016. március 2.
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Forgalmi kategória

I.

Formuláció

vízben diszpergálható granulátum (WG)

Eltarthatóság

Salsa® kijuttatási javaslat

3 év

Engedélyezett kultúrák

Kijuttatási javaslat: Salsa® önmagában vagy kombinációban + Trend® 0,1%

őszi káposztarepce

magról kelő kétszikű gyomnövények

Károsítók ellen
Dózis

Salsa

®

15–25 g/ha

Javasolt permetlé mennyisége

250–300 liter

Kezelések maximális száma

1 alkalom/év

Kijuttatás időzítése

az őszi káposztarepce kelése után korai posztemergensen kell kijuttatni
a magról kelő kétszikű gyomnövények szik- 4 valódi leveles állapotában

Az utolsó kezelés időpontja
(fenológiához viszonyítva)

a repce 8 leveles állapota, BBCH 18

Légi kijuttatás
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A gyomnövények szik-2 leveles állapotában

Nedvesítőszer adagolása

DuPont Növényvédelmi Üzletág

Esőállóság

www.salsa.dupont.co.hu

® az E. I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett márkaneve

Ikarus* vagy Sultan** gyomirtó szerek vagy metazaklór+quinmerak hatóanyagú
készítmények engedélyokiratban meghatározott dózisával és engedélyezett
posztemergens egyszikűirtó készítményekkel, azok engedélyezett dózisával
kombinációs partner nélkül a Trend® dózisa 0,1% a permetlé százalékában,
posztemergens spec. egyszikűirtóval kombinációban a Trend® dózisa 0,05%
a kezelés után 3 órán belül lehulló csapadék csökkentheti a készítmény hatását
A Salsa® ugyanazon területen csak minden 3. évben használható!

Korlátozások

2040 Budaörs, Neumann János u. 1. Tel.: +36 23 509 400
A növényvédő szereket mindig biztonságosan és felelősségteljesen használja! A kiadványban leírt információk tájékoztató jellegűek, az esetleges nyomtatási hibák miatt keletkező károkért
felelősséget nem vállalunk. A DuPont készítmények felhasználása elôtt olvassa el és kövesse a termékek csomagolásán lévô
címke felhasználási utasításait!

nem engedélyezett

Rezisztencia menedzsment

Ideális fordulat a repcegyomirtásban

A rezisztencia kialakulása, illetve kifejlődése elkerülhető, vagy késleltethető
eltérő hatásmechanizmusú gyomirtó szerek egymást követő, vagy tankkeverékben
való kijuttatásával. Őszi vetés előtti kezelések esetén használjon más,
nem ALS-gátló készítményt. A Salsa® gyomirtó szert használja tankkeverékben nem
ALS-gátló típusú herbicidekkel (azok engedélyezett dózisában).
Ha a készítményt önmagában használja ősszel, akkor tavasszal kezelje
a repcét nem ALS-gátló típusú herbiciddel (azok engedélyezett dózisában).

* a Dow AgroSciences márkaneve, ** az Adama márkaneve

A gyomok hatóanyaggal szembeni rezisztenciájának kialakulása ellen javasolt a Salsa® eltérő hatásmódú készítményekkel való kombinálása azok
engedélyezett dózisával. A gyomirtó hatás fokozásának érdekében a permetléhez minden esetben
Trend® nedvesítő szer hozzáadása szükséges 0,1%os koncentrációban. A készítmény kombinálható tankkeverékben az Ikarus* vagy Sultan** vagy
metazaklór+quinmerak hatóanyagú készítmények engedélyokiratban meghatározott dózisával.
A kombinációban a készítményt 15-20 g/ha dózisban kell kijuttatni. A Trend® hozzáadása szükséges a kombináció alkalmazása esetén is 0,1%-os
koncentrációban. Ha a gyomirtó szeres tankkeverékhez gombaölő vagy folyékony rovarölő szert
kever, a Trend® dózisát csökkentse 0,05%-ra! A készítmény egyszikű gyomok és árvakelésű gabona
ellen tankkeverékben kombinálható posztemergens egyszikű irtó készítmények engedélyezett
dózisával (ekkor a Trend® dózisa 0,05% legyen).

A Salsa® gyomirtó szer
előnyei:
• Kiváló hatékonyságú posztemergens
herbicid a kétszikű gyomnövények,
köztük a nehezen irtható, problémás
fajok ellen is.

• Kiváló szelektivitással rendelkezik,
bármely fajtában illetve hibridben
használható (hagyományos
és IMI repcében is).

• Rugalmas kijuttatási időzítést tesz
lehetővé (repce: 2-8 levél).

• Hőmérsékletre nem érzékeny, hatása
csapadéktól független.

• Elsősorban levélen keresztül hat,
tartamhatása meggátolja a későbbi
gyomkelést.

• Egy menetben kijuttatható speciális
egyszikűirtóval, gomba- és rovarölő
szerekkel.

A DuPont Salsa® gyomirtó szer hatékonysága képekben

Érzékeny gyomnövények:

Salsa® felhasználása kombinációkban:

1. Salsa® + Ikarus* kombináció
2. Salsa® + Sultan** kombináció
1.

2.

ALS-inhibitor toleráns árvakelésű
napraforgó
apró gólyaorr
apró szulák
árvakelésű kalászosok
ebszikfű*
évelő kétszikűek
fehér libatop
gyakori gombvirág
kék búzavirág
kereklevelű gólyaorr
keserűfű fajok magról kelők
lapulevelű keserűfű
lúdfű
matyó
mezei árvácska
mezei csorbóka
mezei tarsóka
orvosi füstike
orvosi szikfű
parlagi nefelejcs
pásztortáska
perzsa veronika
pipacs
piros árvacsalán
puha gólyaorr
ragadós galaj
repcsényretek
repkény veronika
sallangos gólyaorr
sebforrasztó zsombor
szapora zsombor
szőrös disznóparéj
tarka kenderkefű
tyúkhúr
vadrepce

kezelt

kezeletlen

Kezeletlen, 2016. március 11.

Kezeletlen, 2016. június 14.

Salsa® 20 g + Ikarus* 0,3 l/ha + Trend® 0,1%
2016. június 22.

Budapest

Debrecen

Tura

Dabronc

Dabronc (Veszprém megye)

Tura (Pest megye)

Érzékeny (95–100%)
Mérsékelten érzékeny (< 85%)
* szik-2 leveles állapotban érzékeny, 4 leveles vagy annál nagyobb
fenológiában közepesen érzékeny

* a Dow AgroSciences márkaneve, ** az Adama márkaneve

Debrecen-Látókép (Hajdú-Bihar megye)

Salsa® 20 g/ha + Sultan** 2 l/ha + Trend® 0,1%
2015. október 6.

Salsa® 20 g/ha + Ikarus* 0,3 l/ha + Trend® 0,1%
2015. március 11.

