
 

Produkce řepky v systému Clearfield® - obecné instrukce pro Českou 
republiku 

UŽIVATEL BERE NA VĚDOMÍ, ŽE PŘED APLIKACÍ PRODUKTU JE NUTNÉ 
PROČÍST TYTO OBECNÉ INSTRUKCE PRO POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU 
CLEARFIELD® A ZCELA JIM POROZUMĚT.  

Základní pravidla 

1) Použití herbicidů systému Clearfield je možné pouze a jenom u odrůd řepky pro tento 
systém vyšlechtěných (Clearfield odrůdy). 

2) a) Správné zemědělské postupy – vždy dodržujte správné zemědělské postupy. Pokud 
je to možné, používejte metody integrované ochrany rostlin proti plevelům, jako je 
likvidace vzešlých plevelů před zasetím osiva Clearfield. 

b) Právní předpisy a nařízení – vždy dodržujte platné předpisy pro používání 
chemických přípravků v zemědělství a dodržujte  instrukce uvedené na etiketách 
přípravků. 

Zabránění nechtěnému poškození plodiny 

1) Opatření proti nechtěné aplikaci - balení osiv a herbicidů Clearfield jsou označena 
logem Clearfield. Navíc mají odrůdy Clearfield u názvu odrůdy příponu „CL“. 

2) Používání herbicidů skupiny B (* vysvětleno níže) – abyste se vyhnuli vážným 
poškozením plodin, neaplikujte herbicidy ze skupiny B (které nepatří mezi herbicidy 
Clearfield) do porostů Clearfield řepky. 

Zabránění vzniku rezistentních plevelů 

- Nepoužívejte na jednom pozemku stále herbicidy se stejným způsobem účinku. 
Využijte systém tankmixů anebo rotace herbicidů s různým mechanizmem působení. 

- Sledujte svá pole pravidelně a zjistěte včas důvody, zda a proč jsou v kontrole plevelů 
chyby. 

Řešení výdrolu Clearfield řepky 

1) Dobrá polní hygiena – výdrol Clearfield řepky se může objevit na sklizeném 
pozemku nebo pozemcích bezprostředně s ním sousedících jako výsledek běžného 
hospodaření na pozemku anebo opylení jiných porostů řepky. Dobrá polní hygiena 
znamená zejména - kontrolu plevelů v řepce 

- omezení mechanického pohybu semen spolu s mechanizací 



- stimulaci klíčení a růstu výdrolu tak, aby bylo možné jej zničit 
herbicidem nebo mechanicky. 

2) Kontrola výdrolu v následných plodinách – k hubení výdrolu Clearfield řepky 
použijte buď vhodný herbicid mimo skupinu B nebo jeho kombinaci s herbicidem 
B skupiny. Použitím herbicidů s více než jedním mechanizmem účinku snížíte 
možnost vzniku rezistentních plevelů. Pokud si nejste jisti, jaké herbicidy k ničení 
Clearfield výdrolu použít, kontaktujte prosím svého dodavatele systému 
Clearfield nebo obchodního zástupce BASF. 

Podmínky použití 

Systém Clearfield je možné používat pouze  ve smyslu těchto instrukcí. Jakákoliv doporučení 
uživatelů, která jsou s těmito instrukcemi v rozporu, se tímto odmítají. 

Právní odpovědnost 

BASF SE ani žádná z jejích poboček nenesou žádnou právní odpovědnost za ztráty nebo 
škody přímo způsobené nebo nepřímo spojené  
a) s použitím herbicidů skupiny B, které nejsou herbicidy systému Clearfield, na porosty 
Clearfield odrůd řepky nebo  
b) částečným nebo úplným porušením jakýchkoliv výše uvedených instrukcí. 
 

 

* Herbicidy skupiny B jsou ALS inhibitory a zahrnují všechny produkty obsahující účiné 
látky ze skupin: imidazolinony, pyrimidiny, sulfonamidy, sulfonylmočoviny, 
triazolopyrimidiny. Pro více informací ohledně skupiny herbicidů 
navštivte http://www.hracglobal.com/Publications/ClassificationofHerbicideSiteofAction.asp
x 

* pro více informací, jako například ohledně doporučení k herbicidní kontrole výdrolu 
Clearfield řepky, navštivte www.agro.basf.cz 

 


