
 

 
 
 
 

 
 
 

Salsa, 

 
 
 

 
Spēcīga garšas un smaržas pilnība 
 

 
Salasa ienākas jūlija beigās, sāk ražot 

vienu nedēļu pēc Sonata . Salsa 

spēcīgākās īpašibas ir garša un 

lieliskais izskats, kā arī ļoti liela ražība. 

Ogas ir lielas oranžīgi sarkanas. Salsa 

nav jūtīga pret vīti un miltrasu. Salsa 

tiek audzēta atklātā laukā 

centrāleiropā un ziemeļeiropā. Salsu 

var veiksmīgi audzēt tuneļos. Ļoti laba 

šķirne priekš tiešas tirdzniecības.  

 

 

 
 

 
Salsa 

Raksturojums 

• Lieli augļi 

• Vēla raža 

• Augsta ražība 

• Sala izturīgi 

• Laba garša 

Ziedēšanas  un ražas 

novākšanas periods 
Salsai ir spēcīģs augs, kas zied samērā 
vēlu. Tā kā Salsa zied zem lapotnes,  
mazāka iespēja bojājumiem no vēlām 
salnām. Ziedu kvalitāte ir ļoti laba. Ziedi,  
lieli, saražo vairāk nekā pietiekamu 
ziedputekšņu daudzumu.  Salsa raža ir 
apmēram 1 nedēļu vēlāk kā Sonatai. 
 

Augļu kvalitāte 
 
Salsa ir ļoti lielas, koniskas, oranži 
sarkanīgi augļi. Zemenes ir spīdīgas, ar 
nedaudz iegrimušām sēklām un bieži 
vien ar baltu apkaklītī. Pirmie augļi var 
attīstīties ļoti lieli, ar nelielu gropi auglī. 
Tas vienmēr padara augļus ievērojamus 
un viegli atpazītamus. Vidējais augļu 
svars parasti ir starp 25 un 30 gramiem. 
Zemenes ir sulīgas ar lielisku garšu, 
salīdzinot ar citām vēlajām šķirnēm. 
 

Produktivitāte 
Salsa ir ļoti produktīva salīdzināma ar 
Sonāti un Florenci. Lieli augļi, viegli 
atrodami un viegli vācami. Ogas viegli 
šķirojamas. 

 
 
 

Uzņēmība pret  slimībām. 
Salsa rada ļoti spēcīgu augu, kas 
atšķirībā no  daudzām citām šķirnēm ir 
maz uzņēmīgs pret  vīti (Verticillium 
dahliae), miltrasu (Sphaerotheca 
macularis) un kroņa puvi (Phytophthora 
cactorum). Salsa ir jutīga pret augļu 
puvi (Botrytis cinerea). Daļēji dēl tā, ka augs 
ir blīvs. Tāpēc profilaktiska miglošana pret 
augļu puvi ziedēšanas laikā ir ļoti svarīga. 
 

Audzēšanas ieteikumi 
Stādot Salsu uz lauka ieteicamais atstatums 
starp augiem ir 40-45cm, jo augs ir liels un 
blīvs. 
Jāņem arī vērā to, ka  augam veidojas daudz 
atvases. Augs ir jūtīgs pret slāpekli un 
fosforu. Ieteicams mēslojot būt 
piesardzīgiem un nepārdozēt, citādāk 
veidosies pārāk blīvs augs, kas veicinās augu 
puvi un samazinās ogu stingrumu. 
Pārklājot augus ar salmiem ir iespējams 
aizkavēt ražošanas periodu par 7-10 dienām. 
Rāžas apjoms un ogu lielums būs mazāks, 
bet ne tik izteikts samazinājums kā Florencei.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salsa labi aug vēsākos audzēšanas 

reģionos Ziemeļeiropā un 

Centrāleiropā. Tur, pieredze rāda, ka 

šķirne nav ļoti jutīgi pret slimībām un 

salu ziemā. Sakarā ar vēlu ziedēšanas, 

tomēr, papildu uzmanība jāpievērš ir, 

zemeņu ziedu smecernieku 

(Anthonomus rubi) kontrolei. Šķirne ir 

labi piemērota kā daudzgadīga kultūru, 

jo īpaši tādēļ, ka raža un augļu svars 

paliek labs arī vēlākajos gados. Salsu ir 

iespējams labi audzēt vecākā augsnē, 

kur zemenes jau tiek audzētas daudzus 

gadus, kur augsni nav iespējams 

sterilizēt. Sakarā ar ogu vieglo 

ievainojamību Salsa audzē galvenokārt 

uzņēmumi, kas ātri realize prudukciju. 

Slikti uzglabājas. 
 

 

Salsa ir aizsargāta ar „plant production 

rights and traded under license”. 
 

 
 
 

 
 

Salsa salīdzinājums starp Sonata ar Florence 
 

 Salsa Sonata Florence 

Relatīvā ražibas klase 110
00 

100 105 

Vidējais ogas svarst (g) 27 20 23 

Garša 8 8 6 

Aug;la stingrums 6 8 8 

Mizas kvalitāte 6 7 8 

Uzglabāšanas ilgums 6 7 6 
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