
 
Виробнича система Clearfield®  для олійного ріпаку  

Інструкція BASF з раціонального застосування в Україні  
 
ПЕРЕД  ЗАСТОСУВАННЯМ ПРЕПАРАТУ СПОЖИВАЧІ ПОВИННІ ПРОЧИТАТИ ТА В 
ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ВИКОНУВАТИ НАВЕДЕНІ НИЖЧЕ ІНСТРУКЦІЇ З РАЦІОНАЛЬНОГО 
ЗАСТОСУВАННЯ. 

Загальна інформація 
1) Виробнича система  Clearfield®    для олійного ріпаку (ОР).  Застосовуйте гербіциди 

Clearfield® тільки на гібридах ОР, призначених для системи Clearfield®.  
2) Відповідність нормативам. 

• Належна  сільськогосподарська практика: Завжди дотримуйтесь  місцевих норм належної 
сільськогосподарської практики.  Якщо є змога, застосовуйте комплексні підходи 
боротьби з бур’янами, наприклад, контроль сходів бур’янів перед садінням ОР системи 
Clearfield®. 

• Діючі законодавчі  норми: Завжди дотримуйтесь усіх законодавчих норм та виконуйте 
інструкції, що містяться на етикетці гербіциду, для досягнення найкращого результату у 
боротьбі з бур’янами. 

Запобігання пошкодженню сільськогосподарських культур 
1) Запобігання використанню не за призначенням. Зверніть увагу, що на упаковці насіння 

Clearfield® та гербіцидів Clearfield® завжди нанесено товарний знак Clearfield®. Крім того, 
назви гібридів ОР системи Clearfield® завжди містять приставку  «CL».  

2) Застосування гербіцидів групи B* (див. нижче). Для запобігання тяжких пошкоджень 
сільськогосподарських культур не використовуйте для захисту гібридів ОР системи 
Clearfield® жодних гербіцидів групи B*, за винятком Clearfield®.  

 
Управління резистентністю бур’янів 

• Завжди дотримуйтесь місцевих рекомендацій для запобігання появи та управління 
бур’янами стікими до гербіцидів. Максимально використовуйте традиційні 
сільськогосподарські заходи (сівозміну, оранку, механічні/агротехнічні заходи 
контролю бур’янів, пізній посів культури)  

• Не покладайтеся на гербіцид з одним способом дії  для контролю злакових та 
широколистних бур’янів на тому ж полі протягом кількох років. Використовуйте 
программу бакових сумішей або послідовність гербіцидівз різним способом дії у 
сівозміні 

• Для контролю злакових бур’янів стійких до гербіциду, завжди застосовуйте гербіциди 
Clearfield® у баковій суміші або послідовність інших ефективних грамініцидів з 
різним способом дії 

• Спостерігайте регулярно за полями та досліджуйте причини, якщо спостерігатимуться 
зони погано проконтрольовані 

• У місцях, де доведена або підозрюється резистентність HRAC групи B серед популяції 
бур’янів, дотримуйтесь спеціальних рекомендацій БАСФ до використання культур в 
виробничій системі Clearfield®. 

Боротьба з падалицею ОР системи Clearfield®  
1) Належна  гігієна поля. Після вирощування культур ОР системи Clearfield®, на полі та на 

прилеглих територіях може з’являтися падалиця ОР системи Clearfield®, як результат 
звичайної сільськогосподарської практики і, можливо, із-за перехресного опилення між 
сусідніми культурами ОР. Постійно підтримуйте належну гігієну поля, а саме: 
- уникайте механічного переносу насіння між полями, що здійснюється посівним та 

збиральним обладнанням; 



- стимулюйте проростання падалиці ОР після збирання врожаю, щоб їх можна було 
знищити гербіцидами або механічною обробкою ґрунту. 

2) Контроль падалиці у наступній  культурі. Для контролю падалиці ОР системи Clearfield® 
використовуйте або (а) підходящі гербіциди не з групи B*, або (б) поєднання підходящих 
гербіцидів не з групи B* з гербіцидами групи B*. Будь ласка, зверніться до  вашого 
роздрібного/оптового дистриб’ютора гербіцидів Clearfield® для ОР або до представника 
компанії BASF, щоб визначити, яке поєднання гербіцидів найкраще підійде для боротьби з 
падалицею ОР системи Clearfield®. 

 
Умови використання 
Виробнича система Clearfield® для олійного ріпаку надається виключно на підставі цих вказівок 
з раціонального застосування. Суперечні посилання споживача на загальні положення та умови не 
приймаються до уваги.  
Відповідальність 
Ані компанія BASF SE, ані її дочірні компанії не несуть перед споживачем будь-якої 
відповідальності за збитки або шкоду, які виникли внаслідок або у зв’язку з (a) 
застосуванням гербіцидів групи B, крім гербіцидів Clearfield®, для обробки гібридів ОР 
системи Clearfield®, або (b) за порушення споживачем решти наведених вище інструкцій, 
будь-яка подібного роду відповідальність цим безсуперечно відхиляється компанією BASF з 
відмовою споживача від відповідних претензій. 
 
* Гербіциди групи B, тобто інгібітори ацетолактатсинтази (ALS), є продуктами на основі речовин із 
наступних хімічних груп:  імідазолінони, піримидини, сульфонаміди, сульфонілсечовини та їх похідні, 
тріазолопіримидини. Для отримання більш докладної інформації  щодо груп гербіцидів завітайте до:  
http://www.hracglobal.com/Publications/ClassificationofHerbicideSiteofAction.aspx 
 
* Для отримання додаткової інформації, у тому числі конкретних рекомендацій щодо гербіцидів для 
боротьби з падалицею ОР системи Clearfield®, завітайте до www.clearfield.ua.  


