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Logo Clearfield a Clearfield® jsou chráněnými obchodními značkami společnosti BASF SE.  
 

Pokyny pre používanie  technológie Clearfield® pri pestovaní 
slnečnice  
 
Aby boli zaistené dobré a dlhodobo udržateľné výsledky herbicídnej technológie Clearfield je nutné 
dodržovať niektoré pokyny., 
 

Pokyn Prečo? Ako? 
Striedanie 
plodín 

Striedanie plodín umožňuje 
využívanie alternatívnych 
herbicídov a spôsobov prípravy 
pôdy, podporuje správnu 
poľnohospodársku prax, 
obmedzuje výskyt chorôb a 
škodcov.  

Pri pestovaní Clearfield 
slnečnice vždy striedajte 
s plodinami, ktoré nie sú 
v technológii Clearfield napr. 
kukurica alebo obilniny. 
Používajte minimálne 3-ročné 
striedanie plodín.  

Spolu so 
striedaním 
plodín 
striedajte i 
herbicídy 

Tento postup obmedzuje vznik 
selektivity burín vďaka 
kontinuálnemu používaniu 
herbicídov inhibujúcich ALS a 
poskytuje alternatívny spôsob 
účinku na kontrolovanie Clearfield 
výmrvu slnečnice a iných burín 
ktoré môžu byť odolné voči typu 
herbicídu inhibujúceho ALS. 

Na jednom pozemku 
nepoužívajte viac ako 2 
exkluzívne herbicídy inhibujúce 
ALS (HRAC skupina B) na 
jednom poli v 4 ročnom období. 
Pri ochrane plodín sa 
nespoliehajte len na herbicídy 
zo skupiny ALS inhibítorov 

Kontrola 
výmrvu 
slnečnice 

Výmrv pôsobí v poraste 
následných plodín ako 
konkurencia a možný zdroj a 
rozšírenie hlavných chorôb.  
Krížové opelenie od výmrvu môže 
tiež viesť ku riziku rozširenia 
herbicídnej tolerancie. 

Výskyt výmrvu Clearfield 
slnečnice môže byť 
kontrolovaný všetkými 
dostupnými herbicídmi 
registrovaných na likvidáciu 
slnečnice s možnou výnimkou 
sulfonyl močovín, kde môže 
krížová tolerancia spôsobiť 
nedostatočnú kontrolu. Vyhnite 
sa produkcii osiva z výmrvu na 
a mimo pestovateľkých plôch. 

Dodržovanie 
stanoveného 
dávkovania  

Odporúčaná dávka poskytuje 
najúčinnejšiu ochranu proti 
burinám v rozličných podmienkach 
okolného prostredia. Týmto 
spôsobom zabezpečíme že do 
osivovej banky nebude pridané 
divoké osivo, minimalizuje sa tlak 
selekcie a vzniku tolerancie na 
účinok herbicídu 

Dodržujte pokyny uvedené na 
etikete prípravku, ktoré boli 
stanovené s ohladom na 
výsledky testov účinnosti 
s ohľadom na vplyv herbicídu 
na úrodu plodiny a najlepšiu 
možnú ochranu plodiny pred 
burinami. 
 
 

*Nepoužívajte 
perzistentné 
ALS herbicídy 

Zabráni sa tak prenosu účinku na 
Clearfield slnečnice s negatívnym 
účinkom na selektivitu plodiny 

Pri pestovaní predchádzajúcej 
plodiny nepoužívajte 
perzistentné ALS účinné látky. 

 
Pestovatelia by mali technológiu Clearfield používať len ako jeden z mnohých prostriedkov a 
len na poliach kde je to potrebné 
 
* Podrobné informácie získate od zástupcu spločnosti BASF 
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