SALSA® 75 WG

Partner pre každého...
Vážený obchodný partner,
dovoľujeme si Vás osloviť s nasledovnou ponukou pre ošetrenie Vašich
porastov repky ozimnej. Pri rozhodovaní o herbicídnej ochrane by Vám mohli
byť nápomocné informácie o prípravku SALSA.

SALSA® 75 WG
Účinná látka -etametsulfuron-methyl 750 g/kg
Doporučená aplikačná dávka - max 25 g/ha + 0,1% Trend 90
Prípravok účinkuje proti burinám listovým a pôdnym účinkom (pomer 70/30 %)
Dĺžka reziduálnej aktivity je 3-4 týždne od závislosti na podmienkach prostredia
Spektrum účinku: ničí citlivé buriny ako úhorník liečivý, kapsička pastierska, hluchavky,
ruman roľný, peniažtek roľný, láskavec ohnutý, vesnovka obyčajná, mlieč zelinný, pakosty,
hviezdica prostredná atď.
Stredne citlivé: parumanček nevoňavý, konopnica napuchnutá, lipkavec obyčajný
Odolné buriny: fialka roľná, veroniky, mak vlčí, pichliač roľný, pupenec roľný, trávovité
buriny
Odporučenia ošetrenia repky:
Prípravok Salsa 75 WG aplikujeme na jeseň na porast repky od jej vzídenia do 6. pravého
listu. Cieľové buriny zasiahneme najlepšie vo fáze klíčenia až 1. páru pravých listov
(pakosty, rumančeky, mrlíky) u kapustovitých burín môžeme ošetrenie posunúť do 2. páru
pravých listov (úhorník, kapsička pastierska, peniažtek roľný )
Vďaka vysokej časovej flexibilite je možné prípravok Salsa 75 WG aplikovať podľa
konkrétnych podmienok:
1. V tank mixe so všetkými preemergentnými herbicídmi povolenými do repky olejky podľa
spektra burín ako EPOST riešenie s istotou účinku aplikácie. U prípravkov s úč. l.

metazachlor vďaka synergickému účinku Salsa posilní ich účinok na kapustovité buriny,
pakosty, rumančeky. V prípade zaburinenia lipkavcom použite tank mix s prípravkami
s účinnou látkou quinmerac.
2. Po všetkých preemergentnýc ošetreniach po vzídení problematických burín na jeseň.
3. V tank mixe s prípravkom Galera jeseň/Bonaxa aplikujeme od druhého páru pravých
listov repky olejky. Zvýši sa účinok o cieľové buriny najmä o kapustovité buriny, mrlíky
a rumančeky.
Ďalšie možnosti aplikácie sú:
4. Tank mix prípravku Salsa® 75 WG s graminicídmi (napr. Pantera) ako EPOST až POST
aplikácia v dávke proti výdrolu bez použitia zmáčadla Trend®90
5. Možnosť spojenia aplikácie herbicídu Salsa® 75 WG + Trend®90 s fungicídnym
ošetrením repky na jeseň (napr. MV-Tebucol 25 EW) alebo s insekticídmi

Hlavné prínosy prípravku Salsa 75 WG:
 Ničí novo šíriace sa buriny ( úhorník, pakosty, ruman roľný, parumanček apod.)
 Široké aplikačné okno – od klíčnych listov repky až do 6. pravého listu
 Posilňuje účinok tank mix partnerom na problematické buriny (úhorník, kapustovité
buriny, pakosty, atď.)
 Opravy PRE aplikácii
 Výhodná cena herbicídneho ošetrenia, aplikácia už na vzídené buriny
 Vysoká selektivita k odrodám vrátane ClearfieldTM odrôd

Viac informácii o akciách s profesionálnymi Gola sadami, i s prípravkom MV-Tebucol 25
EW nájdete v informačnom servise č.8

