
 

 
 
 
 
 

 
 
 

CLEARFIELD® eļļas rapša audzēšanas sistēma 
BASF audzēšanas norādījumi 

 
PIRMS SĒKLU MAISA ATVĒRŠANAS, LIETOTĀJIEM IR JĀIZLASA AUDZĒŠANAS 
NORĀDĪJUMI UN PIRMS SĒKLU SĒŠANAS PILNĪBĀ JĀNODROŠINA TO IEVĒROŠANA.  
 
Vispārēja informācija  
1) Clearfield eļļas rapša audzēšanas sistēma. Lietojiet Clearfield eļļas rapša herbicīdus 

tikai Clearfield eļļas rapša šķirnēm.  
2) Atbilstība  

• Labas lauksaimniecības prakse: vienmēr nodrošiniet labu lauksaimniecības praksi. 
Ja iespējams, lietojiet nezāļu integrētās ierobežošanas metodes, piemēram, 
ierobežojiet sadīgušās nezāles pirms Clearfield eļļas rapša sēšanas.  

• Piemērojamās likumdošanas normas: vienmēr ievērojiet visas piemērojamās 
likumdošanas normas un norādījumus herbicīdu marķējumā, lai nodrošinātu 
vislabāko nezāļu ierobežošanu.  

 
Nepieļaujiet kultūraugu bojājumus  
1) Izvairīšanās no nepareiza lietojuma. Ņemiet vērā, ka uz Clearfield sēklu maisiem un 

Clearfield herbicīdiem vienmēr ir Clearfield preču zīme. Tāpat arī Clearfield eļļas 
rapša šķirnes nosaukumā vienmēr ir iekļauts saīsinājums „CL”.  

2) Lietojiet B * grupas herbicīdus (minēti turpmāk). Lai kultūraugiem neradītu stiprus 
bojājumus, Clearfield eļļas rapša šķirnēs nelietojiet citus B* grupas herbicīdus, 
izņemot tos, kas paredzēti Clearfield eļļas rapšiem.  

 
 
Clearfield eļļas rapša-sārņauga ierobežošana  
1) Laba sējumu kopšanas prakse. Saimniekošanas rezultātā un, iespējams, savstarpēji 

apputeksnējoties blakus esošajiem eļļas rapšiem, pēc Clearfield eļļas rapša 
audzēšanas uz lauka un, iespējams, arī blakus esošajos laukos, var sadīgt Clearfield 
eļļas rapsis kā sārņaugs. Vienmēr ievērojiet labas lauksaimniecības prakses 
noteikumus, it īpaši:  
- nodrošiniet nezāļu ierobežošanu eļļas rapša sējumos;  
- nepieļaujiet sēklu mehānisku pārnesi no viena lauka uz citiem ar lauksaimniecības 

tehniku;  
- veiciniet izbirušo eļļas rapša augu sadīgšanu pēc pļaujas, lai šos augus varētu 

ierobežot ar herbicīdu vai augsnes mehānisku apstrādi.  
2) Ierobežojiet rapšus-sārņaugus nākamajā kultūraugā. Lai ierobežotu Clearfield eļļas 

rapsi-sārņaugu, lietojiet (a) atbilstošus B* grupai nepiederošus herbicīdus vai (b) 
piemērotus B* grupai nepiederošus herbicīdus savienojumā ar B* grupas herbicīdiem. 
Vairāk nekā viena iedarbības veida herbicīdu lietošana ir pierādītas efektivitātes 
prakse, lai samazinātu pret herbicīdiem izturīgu nezāļu attīstības iespējamību. Lai 



 

noteiktu vislabākos pieejamos herbicīdus Clearfield eļļas rapša-sārņauga 
ierobežošanai, lūdzu, sazinieties ar Clearfield eļļas rapša tirgotāju/izplatītāju vai 
BASF pārstāvi.  

 
Lietošanas nosacījumi  
Clearfield eļļas rapša ražošanas sistēma ir izveidota, pamatojoties uz minētajiem 
audzēšans norādījumiem. Ar šo tiek atceltas pretrunīgas lietotāja sniegtas atsauces uz 
vispārējiem noteikumiem un nosacījumiem.  
Juridiskā atbildība  
Ne BASF SE, ne ar to saistītie uzņēmumi neuzņemas nekādu atbildību par 
jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas lietotājam var rasties vai izrietēt no vai 
arī būt saistīts ar (a) B* grupas herbicīdu lietošanu, ja tie nav Clearfield herbicīdi, 
kas paredzēti Clearfield eļļas rapsim, vai (b) ar neatbilstību kādam no iepriekš 
izklāstītajiem norādījumiem; un ar šo BASF viennozīmīgi atsakās no visas šāda 
veida atbildības, nosakot, ka pilnībā atbildīgs ir lietotājs.  
 
 
 
* B grupas herbicīdi, t. i., ALS (acetolaktāta sintāzes) inhibitori, ir produkti, kuru pamatā ir 
vairākas ķīmisko vielu grupas: imidazolinona, pirimidīna, sulfonamīda, sulfonilurīnvielas, 
triazolpirimidīna atvasinājumi. Sīkāku informāciju skatīt 
http://www.hracglobal.com/Publications/ClassificationofHerbicideSiteofAction.aspx. 
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