
 

 
Система за производство на рапица Clearfield®  

Инструкции за употреба и стопанисване на BASF 
 
ПРЕДИ ДА СЕ ОТВОРИ ТОРБИЧКАТА СЪС СЕМЕНАТА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА 
ПРОЧЕТАТ ИЗЦЯЛО СЛЕДНИТЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И СТОПАНИСВАНЕ И ДА ГИ 
СПАЗВАТ ПРЕДИ СЕИТБА 

Общи положения 
1) Система за производство на рапица Clearfield. Използвайте рапичните хербициди Clearfield 

само за сортовете рапица на Clearfield.   
2) Съблюдаване 

• Добрата селскостопанска практика: Спазвайте винаги правилата на местната Добра 
селскостопанска практика. Използвайте навсякъде и когато това е възможно интегрирана 
техника за унищожаване на плевелите като контролирате тяхната поява преди да засеете 
рапицата на Clearfield. 

• Приложимо право: Спазвайте винаги валидното законодателство и съблюдавайте 
инструкциите на етикета на съответния хербицид, за да постигнете възможно най-добри 
резултати при унищожаване на плевелите. 

Предотвратяване на щети по посева 
1) Предотвратяване на неправилно приложение Обърнете внимание на това, че семената 

Clearfield и хербицидите Clearfield носят винаги търговската марка на Clearfield. След името 
на съответния сорт рапица на Clearfield се намира винаги наставката „CL“.  

2) Използване на хербициди от група B* (виж по-долу) За да се предотвратят тежки щети на 
посева, не използвайте хербицид от група B*, който не е Clearfield хербицид, предназначен 
за различните сортове Clearfield рапица. 

Самосевки на рапица Clearfield  
1) Добра хигиена на полето След засяването на рапицата Clearfield е възможно на полето, а 

вероятно и в съседните полета, да се появят самосевки на рапица Clearfield в следствие на 
нормалните селскостопански дейности, но вероятно и чрез опрашване на съседната рапица.  
Спазвайте винаги добра хигиена на полето, особено: 
- при унищожаване на плевелите в рапицата 
- избягвайте механичното разпиляване на семената по полето чрез машини за сеитба или 

прибиране на реколта  
- стимулирайте и провокирайте покълнването на самосевки от рапичните растения след 

ожънването, така че да е възможно тяхното унищожаване с хербициди или чрез 
механично обработване на почвата.  

2) Унищожаване на самосевките за следващите култури За да унищожите самосевките на рапица 
Clearfield, използвайте или (a) подходящи хербициди, които не се числят към група B*, или 
(б) комбинация от подходящи хербициди, които не се числят към група B*, с такива от група 
B*. Използването на повече от един ефикасен хербицид е установена практика за намаляване 
на опасността от възникване на резистентни на хербициди плевели. Обърнете се към Вашия 
търговец/търговец на едро на хербициди за рапица Clearfield или към представител на BASF, 
за да намерите най-добрите възможности за прилагане на хербициди срещу самосевки на 
рапица Clearfield.  

 
Условия за използване 
Системата за производство на рапица Clearfield се доставя само въз основа на тези инструкции за 
употреба и стопанисване. С това се отхвърлят противоречиви препратки на потребителя, сочещи 
използването на неговите Общи условия.   
Отговорност 
Нито BASF SE, нито едно от дъщерните ѝ предприятия носят по някакъв начин отговорност 
спрямо потребителя за загуба или щети в следствие на използването или във връзка с 



 
използването на (а) хербициди от група В, които не са хербициди на Clearfield за използване 
при рапичните сортове на Clearfield, или (б) поради неспазване на посочените по-горе 
инструкции. Във връзка с това BASF отхвърля изрично всякаква отговорност и 
потребителят заявява отказа си от поемането на такава. 
 
* Хербицидите от група В, тоест инхибиторите ALS, са продукти, базиращи на следните химически групи 
имидазолин, пиримидин, сулфонамиди, сулфонил карбамид, триазол пиримидин   
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 
рапица Clearfield ще намерите на уебсайта www.clearfield.bg 


