
 
Produkcijski sistem Clearfield® za oljno ogrščico 

BASF Navodila za ravnanje 
 
PRED ODPIRANJEM VREČKE S SEMENI MORAJO UPORABNIKI NAVODILA V CELOTI 
PREBRATI IN JIH PRED SEJANJEM SEMEN UPORABITI POVSEM V SKLADU Z NAVODILI. 

Splošno 
1) Proizvodni sistem Clearfield® za oljno ogrščico (OSR)   
      Herbicide Clearfield OSR uporabljajte le na hibridih Clearfield OSR.   
2) Skladnost 

• Dobra kmetijska praksa:   
Vedno sledite dobri lokalni kmetijski praksi.   
Kjer in kadar je to mogoče, uporabite integrirane tehnike za zatiranje plevela, kot je npr. nadzor 
plevelov pred setvijo Clearfield OSR. 
• Veljavna zakonodaja:   
Vedno ravnajte v skladu z veljavno zakonodajo in za doseganje najboljših rezultatov pri zatiranju 
plevelov upoštevajte navodila na etiketi pripravka. 

Izogibanje poškodbam na kulturi OSR 
1) Izogibanje nepravilni uporabi   
       Upoštevajte, da so vrečke s semeni Clearfield in herbicidi Clearfield vedno označeni z blagovno 

znamko Clearfield.   
      Poleg tega različna imena Clearfield OSR vedno vključujejo pripono ‘CL’ v imenu.  
2) Uporaba herbicidov skupine B (navedeno spodaj)  
       Da bi se izognili resnemu poškodovanju rastlin, na sorte Clearfield OSR nikoli ne nanašajte 

herbicidov skupine B*, ki niso herbicidi Clearfield OSR. 

Upravljanje s samovznikle Clearfield OSR  
1) Dobra higiena polja   
       Po pridelavi Clearfield OSR se lahko na polju in morda na sosednjih poljih pojavi samosevna 

Clearfield OSR kot rezultat običajne kmetijske dejavnosti in morda kot rezultat oprašitve med 
sosednjimi OSR pridelki.   

      Vedno vzdržujte dobro higieno polja in še posebej: 
- zatirajte plevele v oljni ogrščici, 
- izogibajte se prenosu semen s polja na polje s sejalnimi ali žetvenimi stroji, 
- stimulirajte klitje samosevnih OSR rastlin po pobiranju pridelka, tako da lahko te rastline zatem 

zatrete s herbicidi ali mehanskim rahljanjem zemlje. 
2) Zatirajte samosevke pri naslednjih pridelkih   
       Za zatiranjem samosevnih Clearfield rastlin oljne ogrščice uporabite bodisi (a) ustrezne herbicide, 

ki niso skupina B*, bodisi (b) kombinacijo primernih herbicidov, ki niso skupina B*, in herbicidov 
skupine B*.   

       Uporaba herbicidov z več različnimi načini delovanja je preverjena praksa za zmanjšanje možnosti 
razvoja plevela, ki je odporen na herbicide.   

       Da bi izbrali najboljšo možno herbicidno delovanje, ki je na voljo za zatiranje samosevne Clearfield 
oljne ogrščice, kontaktirajte vašega lokalnega prodajalca/distributerja CLEARFIELD herbicidov za 
zatiranje oljne ogrščice ali predstavništvo podjetja BASF. 

 
Pogoji uporabe 
Proizvodni sistem Clearfield za OSR je na voljo ekskluzivno na osnovi pričujočih predpisov za 
ravnanje. Nasprotujoča sklicevanja uporabnika na njegove splošne pogoje se tu ne upoštevajo.   
OBVEZNOST 
Ne podjetje BASF SE ne njegove povezane družbe ne odgovarjajo uporabniku za izgubo ali škodo, 
ki nastane zaradi, v zvezi ali v povezavi z (a) uporabo herbicidov skupine B, ki niso herbicidi 
Clearfield in se nanesejo na sorte Clearfield OSR, ali (b) v povezavi z neizpolnjevanjem zgoraj 
navedenih navodil, zato vsako takšno odgovornost BASF izrecno zavrača in prepušča uporabniku. 
 



 
* Herbicidi skupine B, tj. ALS inhibitorji, so izdelki, ki temeljijo na naslednjih kemijskim družinah:  imidazolinoni, 
pirimidini, sulfonamidi, sulfonilsečnine, triazolopirimidini.   
Za več informacij o skupini herbicidov obiščite spletno stran: 
http://www.hracglobal.com/Publications/ClassificationofHerbicideSiteofAction.aspx 
 
 


