
 

 
Clearfield®Tuotantomenetelmä rypsille 

BASF Vastuu Tuotteesta-ohjeet (Stewardship Instructions) 
 
ENNEN SIEMENSÄKIN AVAAMISTA KÄYTTÄJÄEN TULEE LUKEA KAIKKI OHESSA ANNETUT 
VASTUU TUOTTEESTA-OHJEET (STEWARDSHIP INSTRUCTIONS) JA TOIMIA NIIDEN MUKAAN 
JO ENNEN SIEMENTEN KYLVÖÄ. 

Yleistä 
1) Clearfield Tuotantomenetelmä rypsille.  Käytä Clearfield-rypsin rikkakasvien torjunta-aineita vain 

Clearfield- rypsilajikkeisiin.   
2) Noudata annettuja määräyksiä. 

• Hyvä maatalouskäytäntö:  Noudata aina paikallista yleistä hyvää viljelytapaa.  Aina kun 
mahdollista, toteuta rikkakasvien torjunta käyttäen monipuolisia menetelmiä niin mekaanisia 
kuin kemiallisiakin (integroitu torjunta) jo ennen Clearfield rypsin kylvöä.   
 

• Voimassaoleva lainsäädäntö:  Noudata aina voimassa olevia viranomaismääräyksiä ja toimi 
valmisteen myyntipäällyksessä annettujen ohjeiden mukaisesti. Näin varmistut parhaasta 
lopputuloksesta 

Kasvustovioitusten välttäminen 
1) Vältä virheellistä kyttöä.  Huomioi että Clearfield siemensäkeissä ja Clearfield rikkakasvien 

torjunta-aineissa on aina Clearfield tavaramerkin symboli.  Lisäksi kaikissa Clearfield -
rypsilajikkeissa on aina nimen loppuliitteenä “CL”.  

2) Ryhmän B* herbisidien käyttö (katso alla). Kasvuston vakavien vioitusten välttämiseksi,  mitään 
ryhmän B* rikkakasvien torjunta-aineita ei saa käyttää, ellei kysymyksessä ole rikkakasvien torjunta-
aine, joka tarkoitettu käytettäväksi Clearfield rypsilajikkeille. 

Clearfield rypsin jääntikasvien hallinta  
1) Hyvät viljelymenetelmät.  Kun pellossa on kasvatettu Clearfield rypsiä, voi Clearfield rypsin 

jääntikasvien taimia ilmestyä pellolle ja myös viereisille peltoalueilla sadonkorjuun jälkeen, johtuen 
eri viljelytoimenpiteistä ja mahdollisista risteytymisistä viereisten rypsiviljelmien kasvien kanssa. 
Noudata hyvä viljelymenetelmiä –ja hygieniaa: 
- torju rikkakasvit huolellisesti rypsiviljelmästä 
- vältä siementen mekaanista leviämistä pellolta toiselle kylvö- tai sadonkorjuuvälineiden 

välityksellä 
- Anna mahdollisten rypsin taimien taimettua sadonkorjuun jälkeen. Nämä taimet voidaan hävittää  

mekaanisella muokkauksella tai gyfosaatilla. Talvi tuhoaa kaikki taimet. 
2) Jääntirypsin torjunta seuraavana vuonna (viljat).  Torjuaksesi Clearfield jääntirypsin viljelykierron 

seuraavalta kasvilta, käytä joko (a) tarkoitukseen soveltuvia ryhmään B* kuulumattomia herbisidejä 
tai (b) yhdistelmää, joka koostuu ryhmään B* kuulumattomista herbisideistä yhdistettyinä ryhmän 
B* herbisideihin.  Useamman kuin yhden toisiaan täydentävän herbisidin käytön on todettu olevan 
tehokas menetelmä estämään herbisidiresistenttien rikkakasvien kehittymistä.  Ota yhteys alueesi 
Clearfield rypsin rikkatorjunta-aineiden jälleenmyyjään / maahantuojaan tai BASF edustajaan, joka 
neuvoo oikean herbisidin valitsemisessa Clearfield jääntirypsin torjumiseksi. 

 
Käyttöehdot 
Clearfield tuotantomenetelmä rypsille myydään ja toimitetaan ainoastaan näiden Vastuu Tuotteesta-
ehtojen perusteella. Käyttäjän viittaukset omiin yleisiin sopimusehtoihinsa eivät kumoa näitä ohjeita ja 
ehtoja.   
Vastuu 
BASF SE samoin kuin sen tytäryhtiöt eivät vastaa minkäänlaisista käyttäjälle aiheutuvista 
vahingoista tai menetyksistä jotka aiheutuvat siitä, että (a) on käytetty muita ryhmän B 
herbisidejä kuin Clearfield herbisidejä Clearfield rypsilajikkeille tai (b)   että muita yllä annettuja 



 
ohjeita ei ole noudatettu. BASF ei tällöin vastaa minkäänlaisista vahingoista ja käyttäjä hyväksyy 
tämän. 
 
* Ryhmän B herbisidit, eli  ALS inhibiittorit, ovat valmisteita, jotka kuuluvat seuraaviin kemiallisiin ryhmiin:  
imidatsolinonit, pyrimidinit, sulfonamidit, sulfonyyliureat, triatsolipyrimidiinit.  Lisätietoja rikkakasvien torjunta-
aineista katso: http://www.hracglobal.com/Publications/ClassificationofHerbicideSiteofAction.aspx 
 
* lisätietoja muista rikkakasvien torjunta-aineista, jotka soveltuvat Clearfield jääntirypsin torjuntaan 
www.clearfield.fi 
 


