
 

Produkcia repky v systéme Clearfield® - všeobecné inštrukcie BASF 

POUŽÍVATEĽ BERIE NA VEDOMIE, ŽE PRED APLIKÁCIOU PRODUKTU JE 
NEVYHNUTNÉ PREČÍTAŤ SI TIETO VŠEOBECNÉ INŠTRUKCIE PRE 
POUŽÍVANIE SYSTÉMU CLEARFIELD® A  POROZUMIEŤ IM.  

Základné pravidlá 

1) Použitie herbicídov systému Clearfield je možné iba a jedine v odrodách repky, ktoré 
sú pre tento systém (Clearfield odrody) určené. 

2) a) Správné poľnohospodárske postupy – vždy dodržujte správné poľnohospodárske 
postupy. Pokiaľ je možné, používajte metódy integrovanej ochrany rastlín proti 
burinám, ako je likvidácia  vzídených burín pred zasiatim osiva  Clearfield. 

b) Právne predpisy a nariadenia – vždy dodržujte platné predpisy pre používanie 
chemických prípravkov v poľnohospodárstve a dodržujte  inštrukcie uvedené na 
etiketách prípravkov. 

Zabránenie nechcenému poškodeniu plodiny 

1) Opatrenie proti nechcenej aplikácii – balenia osív a herbicídov Clearfield sú označené 
logom Clearfield. Navyše majú odrody  Clearfield v názve odrody príponu „CL“. 

2) Používanie herbicídov skupiny B (* vysvetlené nižšie) – aby ste sa vyhli vážnym 
poškodeniam plodín, neaplikujte herbicídy zo skupiny B (ktoré  nepatria medzi 
herbicídy Clearfield) do porastov Clearfield repky. 

Riešenie výmrvu Clearfield repky 

1) Dobrá poľná hygiena – výmrv Clearfield repky sa môže objaviť na zozberanom 
pozemku, alebo na pozemku s ním bezprostredne susediacim, ako výsledok 
bežného hospodárenia na pozemku, alebo opelenia iných porastov repky.        
Dobrá poľná hygiena znamená najmä - kontrolu burín v repke 

- obmedzenie mechanického pohybu semien spolu s 
mechanizáciou 

- stimuláciu klíčenia a rastu výmrvu tak, aby bolo možné ho 
zničiť herbicídom alebo mechanicky.  

2) Kontrola výmrvu v následných plodinách – na likvidáciu výmrvu Clearfield 
repky použite buď vhodný herbicíd mimo skupiny B, alebo jeho kombináciu 
s herbicídom skupiny B. Použitím herbicídov s viac ako jedným mechanizmom 
účinku znížite možnosť vzniku rezistetných burín. Pokiaľ si nie ste istí, ktoré 



herbicídy použiť na zničenie Clearfield výmrvu,  kontaktujte prosím svojho 
dodávateľa systému Clearfield, alebo obchodného zástupcu BASF. 

Podmienky použitia 

Systém Clearfield je možné používať iba v zmysle týchto inštrukcií. Akékoľvek odporúčania 
užívateľov, ktoré sú v rozpore s týmito inštrukciami, sa týmto odmietajú.  

Právna zodpovednosť 

BASF SE ani žiadna z jej pobočiek nenesú žiadnu právnu zodpovednosť za straty alebo škody 
priamo spôsobené, alebo nepriamo spojené   
a) s použitím herbicídov skupiny B, ktoré nie sú herbicídmi systému Clearfield, na porasty  
Clearfield odrôd repky, alebo  
b) čiastočným alebo úplným porušením akýchkoľvek vyššie uvedených inštrukcií.  
 

 

* Herbicídy skupiny B sú ALS inhibítori a zahŕňajú všetky produkty obsahujúce účinné látky 
zo skupín: imidazolinony, pyrimidiny, sulfonamidy, sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny. 
Pre viac informácií o skupine herbicídov navštívte 
stránku: http://www.hracglobal.com/Publications/ClassificationofHerbicideSiteofAction.aspx 

* pre viac informácií (napríklad – odporúčania k herbicídnej kontrole výmrvu Clearfield 
repky, navštívte www.clearfield.basf.eu 

 


