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BASF gazdálkodási útmutató - Magyarország 

 

KÉRJÜK, HOGY A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL, ÉS MARADÉKTALANUL 
TARTSA BE A KÖVETKEZŐ ÚTMUTATÁSOKAT: 

Általános 
1) Clearfield gyomirtási rendszer repcéhez. A Clearfield repce-gyomirtó szereket kizárólag Clearfield 

repce fajtákhoz használja.  
2) Betartandó előírások: 

• Helyes mezőgazdasági gyakorlat (Good Agricultural Practice): Mindig kövesse a helyben bevált 
helyes mezőgazdasági gyakorlatot! Alkalmazzon integrált gyomszabályozási technikákat ahol, 
és amikor lehetséges – például a megjelent gyomok irtását a Clearfield repce vetése előtt. 

• Hatályos törvények: Mindig tartsa be a hatályos törvényeket, illetve a gyomirtó szer címkéjén 
található utasításokat a legeredményesebb gyomszabályozás elérése érdekében. 

A repce károsodásának elkerülése 
1) A helytelen alkalmazás elkerülése. Felhívjuk figyelmét, hogy a Clearfield vetőmagot tartalmazó 

zsákokon és a Clearfield gyomirtókon mindig feltüntetésre kerül a Clearfield márkanév. A 
Clearfield repce fajtanevek mindig tartalmazzák a „CL” utótagot.  

2) A B* csoportba tartozó gyomirtók használata (lásd lent). A súlyos károk elkerülése érdekében a 
Clearfield repce fajták gyomirtására ne használjon olyan B* csoportba tartozó gyomirtó szert, 
amely Clearfield repcére nem engedélyezett. 

 
A gyomirtószer rezisztencia megelőzése  

• Mindig kövesse a helyi előírásokat a gyomirtószer-rezisztencia kialakulásának megelőzésére. 
Használja ki maximálisan az agrotechnikai eszközöket (vetésforgó, szántás, megfelelően 
előkészített magágy, többszöri tarlóhántás, stb.)  

• Ne használjon azonos hatásmódú növényvédő szereket több éven keresztül ugyanazon a 
területen sem egyszikű, sem kétszikű gyomok ellen. A vetésforgón belül használjon különféle 
hatásmódú szereket tankmixben és/vagy az egymást követő kultúrákban. 

• A Clearfield gyomirtó szer használatát követő kezelésként – amennyiben szükséges – mindig 
más, hatékony, eltérő hatásmódú graminicideket használjon egyszikű gyomok ellen. 

• Kövesse figyelemmel földjei állapotát és ellenőrizze az okokat, amennyiben a gyomirtás nem éri 
el az elvárható hatékonyságot. 

• Amennyiben a B csoportba tartozó szerekre vonatkozó rezisztenciát tapasztal vagy gyanít a 
gyompopulációban, kövesse a BASF erre vonatkozó speciális előírásait a Clearfield növények 
vetése és CL gyomirtási rendszer használata előtt. 

 
Az árvakelésű Clearfield repce kezelése  
1) A termőterület gyommentességének fenntartása. A Clearfield repce termesztése után Clearfield 

repce árvakelés is megjelenhet a termőterületen vagy esetlegesen a szomszédos területeken a 
normál termesztési eljárás, illetve a szomszédos repcenövények közötti beporzás 
következményeként. Mindig törekedjen a gyommentesség fenntartására, elsősorban: 
- a repcéből irtsa ki a gyomokat  
- kerülje el a magok vető- vagy betakarító gépeken történő mechanikus átjutását a táblák között 
- aratás után az árvakelésű repce csírázását siettetni kell, így gyomirtó szerekkel vagy mechanikai 

műveléssel kiirtható lesz. 
2) Az árvakelésű Clearfield repce irtása a következő kultúrában. A Clearfield repce árvakelés 

szabályozásához vagy  
(a) megfelelő nem B* csoportos gyomirtót vagy  
(b) megfelelő, nem B* csoportos gyomirtó és B* csoportos gyomirtó kombinációját használja.  
Ha többféle hatásmechanizmusú gyomirtót használ, az igazoltan csökkenti a gyomirtó szerekkel 
szemben ellenálló gyomfajok kialakulását. Kérjük, lépjen kapcsolatba Clearfield repce-gyomirtó szert 
árusító kereskedőjével / forgalmazójával vagy a BASF képviselőjével Clearfield repce árvakelések 
legmegfelelőbb gyomirtási lehetőségeinek meghatározásához. 
 
 



 
Felhasználási feltételek 
A repcéhez használható Clearfield gyomirtási rendszer kizárólag a jelen gazdálkodási útmutató 
rendelkezései alapján alkalmazható. Az általános felhasználási feltételeknek ellentmondó, a felhasználó 
által külső forrásból beszerzett hivatkozások ezért nem mérvadóak.  

Jogi nyilatkozat 
Sem a BASF SE, sem társvállalatai nem vállalnak semmiféle felelősséget a felhasználó felé 
bármely olyan kár vagy veszteség esetén, mely az alábbi esetek eredményeként, azokhoz 
kapcsolódva vagy azokkal összefüggésben keletkezett:  
(a) Clearfield repcében nem engedélyezett gyomirtó szerek (B* csoportba tartozó gyomirtó szerek) 
használata Clearfield repce hibridekben vagy  
(b) a fent megadott bármely más utasítás megszegése. Ilyen esetekben a BASF elutasít minden 
felelősséget, és azokat a felhasználóra hárítja. 
 
* B csoportos gyomirtók, vagyis ALS inhibitorok olyan termékek, melyek a következő 
vegyszercsaládokba tartoznak: imidazolinonok, pirimidinek, szulfonamidok, szulfonilureák, 
triazolopirimidinek. További gyomirtókkal kapcsolatos információkat a következő oldalon talál: 
http://www.hracglobal.com/Publications/ClassificationofHerbicideSiteofAction.aspx 
 
* további információkért, beleértve az árvakelésű Clearfield repce gyomirtásával kapcsolatos 
ajánlásokat, látogassa meg a www.clearfield.hu weboldalt. 
 


