
 

 
 
 
 
 

 
 

Clearfield® rapsų auginimo technologija 
BASF technologijos valdymo instrukcijos 

 
PRIEŠ ATIDARYDAMI SĖKLŲ PAKUOTĘ NAUDOTOJAI PRIVALO TAI 
PERSKAITYTI IR SĖTI TIK LAIKYDAMIESI VISŲ ŠIŲ TECHNOLOGIJOS 
VALDYMO INSTRUKCIJŲ.  
 
Bendroji dalis  
1) Clearfield® rapsų (angl. OSR) auginimo technologija. Clearfield® rapsų herbicidus naudokite   

tik Clearfield® rapsų veislėms.  
2) Taisyklių laikymasis.  

• Geroji žemės ūkio praktika: visuomet vadovaukitės gerosiomis žemės ūkio praktikos 
taisyklėmis. Kur įmanoma ir kai tik įmanoma, naudokite kompleksinius apsaugos nuo 
piktžolių metodus, pavyzdžiui, prieš sėdami Clearfield® rapsus išnaikinkite sudygusias 
piktžoles.  

• Galiojantys įstatymai: visuomet laikykitės visų galiojančių įstatymų ir vadovaukitės ant 
herbicidų etikečių esančiais nurodymais, kad apsauga nuo piktžolių būtų kiek įmanoma 
veiksmingesnė.  

 
Kaip nepakenkti pasėliams  
1) Venkite netinkamų produktų naudojimo. Atkreipkite dėmesį, kad ant Clearfield® sėklų 

pakuočių ir Clearfield® herbicidų visuomet būna registruotas Clearfield® prekės ženklas. Be 
to, Clearfield® rapsų veislių pavadinimuose visada yra raidės „CL“.  

2) B grupės* herbicidų (žr. apačioje) naudojimas. Kad nepadarytumėte rimtos žalos pasėliams, 
Clearfield® rapsų veislėms nenaudokite kitų B grupės* herbicidų, o tik Clearfield® herbicidus.  
 
Clearfield® rapsų pabirų kontrolė  
1) Gera laukų priežiūra. Lauke, kur augo Clearfield® rapsų pasėliai, taip pat galimai ir 

gretimuose laukuose, gali atsirasti Clearfield® rapsų pabirų – taip nutinka taikant įprastas 
žemės ūkio praktikas ir, galimas dalykas, dėl apdulkinimo tarp greta augančių rapsų pasėlių. 
Visuomet laikykitės tinkamos laukų priežiūros, o ypač: - naikinkite piktžoles rapsų pasėliuose;  
- venkite mechaninio sėklų pernešimo iš vieno lauko į kitą su sėjos ar derliaus nuėmimo 

technika;  
- skatinkite rapsų pabirų sudygimą nuėmus derlių, kad tokius augalus būtų galima naikinti 

herbicidais arba ariant žemę.  
 
2) Naikinkite rapsų pabiras būsimuose pasėliuose. Clearfield® rapsų pabiroms naikinti naudokite 

arba a) tinkamus ne B grupės* herbicidus, arba b) tinkamų ne B grupės* ir B grupės* herbicidų 
mišinį. Herbicido, turinčio daugiau nei vieną veikimo būdą, naudojimas yra pasiteisinusi 
praktika, siekiant sumažinti herbicidams atsparių piktžolių išsivystymo tikimybę. Prašome 
kreiptis į Clearfield® rapsų herbicidų platintoją arba BASF atstovą, kad sužinotumėte, kokie iš 
jų turimų herbicidų jums tinkamiausi Clearfield® rapsų pabiroms naikinti.  

 
 
 
 



 

Naudojimo sąlygos  
Clearfield® rapsų auginimo technologija skirta naudoti tik paisant šių technologijos valdymo 
nuostatų. Šioms bendroms taisyklėms ir sąlygoms prieštaraujančios naudotojų pretenzijos 
nepriimamos.  
Atsakomybė  
Nei BASF SE, nei jos dukterinės bendrovės neatsako už jokius vartotojo patirtus 
nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl toliau pateiktų priežasčių ar su jomis susijusias: a) B 
grupės ne Clearfield® herbicidų naudojimu Clearfield® rapsų veislėms, b) kitų čia 
pateikiamų instrukcijų punktų nesilaikymu; šiuo būdu BASF aiškiai išsako, kad neprisiima 
už tai atsakomybės, o naudotojas pretenzijų turėti negali.  
 
 
*B grupės herbicidai, pvz., ALS inhibitoriai, yra produktai, kurių pagrindas yra toliau išvardytos 
cheminės grupės: imidazolinonai, pirimidinai, sulfonamidai, sulfonilurėjos, triazolo pirimidinai. 
Daugiau informacijos apie herbicidų grupes: 
http://www.hracglobal.com/Publications/ClassificationofHerbicideSiteofAction.aspx 
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