Clearfield® система за производство на маслодайна рапица
БАСФ инструкции за употреба на Clearfield® системата в България
ПРЕДИ ДА СЕ ОТВОРИ ОПАКОВКАТА СЪС СЕМЕНАТА, ДА СЕ ПРОЧЕТАТ ВНИМАТЕЛНО
СЛЕДНИТЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
И ДА СЕ СПАЗВАТ ПРЕДИ И ПО ВРЕМЕ НА СЕИТБАТА!
Общи положения
1) Какви изисквания трябва да се спазват при производство на маслодайна Clearfield
рапица?
Да се използва хербицида Clearanda само при Clearfield хибриди маслодайна рапица.

2) Какво трябва да се съблюдава при използване на Clearfield системата?
• Спазвайте винаги утвърдените правила за добри земеделски практики в Европейския съюз
и България. Използвайте навсякъде и когато това е възможно интегрирано управление на
плевелите, като контролирате тяхното разпространение още преди да засеете рапица по
системата Clearfield.
• Спазвайте винаги актуалното законодателство и съблюдавайте инструкциите в етикета
на съответния хербицид, за да постигнете възможно най-добри резултати и
безопасност при извеждане на борбата с плевелите.
Предотвратяване на щети от неправилно използване на технологията
1) Обърнете внимание на това, че семената Clearfield и хербицидите Clearfield носят винаги
търговската марка на Clearfield. След името на съответния хибрид рапица се намира
винаги наставката „CL“.
2) Не използвайте други хербициди, а само предназначения за тази цел – Cleranda.
Антирезистън мениджмънт. Контрол върху създаването на резистентност от
плевелите
•

Във всички случаи спазвайте българските инструкции за предотвратяване и управление
на създаването на резистентност при някои плевели.

•

Използвайте максимално агротехническите мерки – сеитбообръщения, дълбока оран,
равно сеитбено легло, сеитба в подходящите срокове и др.

•

Не разчитайте само на хербициди с еднакъв механизъм на действие върху житните и
широколистни плевели на едни и същи полета в продължение на много години.
Използвайте програми за резервоарни смеси или редуване на хербициди с различен
механизъм на действие в рамките на сеитбо-обръщението.

•

За контрол върху устойчиви към някои хербициди житни плевели винаги използвайте
комбинации под формата на резервоарни смеси или редуване с други ефикасни
граминициди с различен механизъм на действие.

•

Обследвайте редовно посевите и разследвайте причините, ако се установят участъци с
недостатъчно хербицидно действие.

•

Когато международната организация HRAC (Комитет за проучвания върху устойчивостта
на хербицидите) докаже или подозира резистентност в плевелните популации, на
хербициди от група Б (инхибитори на синтеза на ацетолактат (ALS) и синтеза на

ацетохидрокси киселина (AHAS), в които влизат сулфонилуреи, имидазолинони,
триазолопиримидини, пиримидинил бензоат) да се следват конкретни специфични
препоръки от БАСФ преди използването на Clearfield системата за производство на
рапица.
Контрол на самосевките от Clearfield рапица
1) Добра хигиена на полето: След реколтиране на Clearfield рапицата е
възможно на това поле, а вероятно и в съседни полета, да се появят самосевки от Clearfield
рапица като следствие на нормалните селскостопански дейности, а е възможно и чрез
опрашване на съседна конвенционална рапица. Поради това спазвайте винаги добра хигиена
на полето, особено:
- чрез качеството на извеждане на борбата с плевелите в рапицата;
- предотвратяване механичното разпиляване на семената по полето при придвижването
на машините за сеитба или при прибиране на реколтата;
- стимулирайте и провокирайте покълнването на самосевките от Clearfield рапицата
веднага след жътвата, така че да е възможно тяхното унищожаване с подходящи
хербициди или чрез механични обработки на почвата преди засяване на следващата
култура.
2) Предотвратяване създаването на резистентни плевели: За контрол на самосевките от
Clearfield рапица използвайте или (a) подходящи хербициди, които не се числят към група
Б*, или (б) комбинация от подходящи хербициди, които не се числят към група Б**, заедно с
такива от група Б*. Използването на хербицид с активни вещества от различни групи е
установена практика за намаляване на опасността от възникване на резистентни на
плевелите. Обърнете се към Вашия търговец/дистрибутор на хербицидите за Clearfield
рапица или към регионалния търговски представител на БАСФ, за да се консултирате за
най-добрите възможности за използване на ефикасни хербициди срещу самосевките от
Clearfield рапица.
Условия за използване
Системата за производство на рапица Clearfield се използва само на базата на тези
инструкции за употреба. С това се отхвърля възможността за противоречиви информации и
препратки към потребителите,
Отговорности
Нито БАСФ СЕ, Германия, нито което и да е дъщерно предприятия носят по някакъв начин
отговорност към потребителя за загуба или щети вследствие на използването или във връзка
с използването на (а) хербициди от група Б, които не са Clearfield хербициди за използване
при рапичните Clearfield сортове, или (б) поради неспазване на посочените по-горе
инструкции. БАСФ отхвърля изрично всякаква отговорност в тази връзка, а потребителят
заявява съгласието си от поемането на такава отговорност.
* Хербицидите от група Б, тоест инхибиторите ALS, са продукти, базиращи на следните химически групи:
инхибитори на синтеза на ацетолактат (ALS) и синтеза на ацетохидрокси киселина (AHAS, в които влизат сулфонилуреи, имидазолинони,
триазолопиримидини, пиримидинил (тио) бензоат)). Допълнителна информация за отделните хербицидни групи ще намерите на
http://www.hracglobal.com/Publications/ClassificationofHerbicideSiteofAction.aspx
* Допълнителна информация, включително и специални препоръки за унищожаване на самосевки на Clearfield рапица ще намерите на
уебсайта www.clearfield.bg

