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10 zasad odpowiedzialnego i profesjonalnego wykonywania zabiegu herbicydowego

Zasady poprawnego stosowania  
Technologii Produkcji Rzepaku Clearfield®

Produkty wymienione w publikacji powinny być stosowane zgodnie z etykietami rejestracyjnymi i tylko do 
zalecanych celów. Ponieważ producent nie ma wpływu na magazynowanie i stosowanie produktów, nie po-
nosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe ze sposobu magazynowania i stosowania tych 
produktów. Różne, szczególnie występujące miejscowo i regionalnie czynniki mogą wpływać na działanie 
produktów. Należą do nich np. czynniki pogodowe, stosunki glebowe, odmiany roślin uprawnych, zmianowa-
nie, terminy zabiegów, stosowane dawki, mieszaniny z innymi produktami, występowanie odpornych organi-
zmów (np. szczepy grzybów, roślin, owadów), technika stosowania itp. W wyniku szczególnie niekorzystnych 
warunków nie można wykluczyć zmian w skuteczności preparatów lub uszkodzeń roślin uprawnych. Za takie 
przypadki producent lub sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informa-
cje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl

Przed zabiegiem

Podczas zabiegu

Po zabiegu

Przechowuj środki ochrony roślin w bezpiecznym miejscu, zgodnie z wymogami prawa i dobrej praktyki rolniczej.

Przed użyciem środka ochrony roślin zapoznaj się z etykietą rejestracyjną i instrukcją stosowania dołączoną 
do produktu.

Zakładaj odpowiednie ubranie ochronne (rękawice, okulary ochronne, maskę, kombinezon, buty).

Regularnie sprawdzaj sprzęt do oprysku i utrzymuj go w dobrym stanie.

Kontroluj stan wypełnienia zbiornika i dostosuj do niego objętość mieszaniny.

Opróżnione opakowania wypłucz trzykrotnie wodą i wlej popłuczyny do zbiornika z cieczą użytkową.

Wykonaj zabieg podczas dobrej pogody, bez silnego wiatru, i unikaj znoszenia cieczy roboczej na rowy, cieki wodne, 
drogi oraz tereny w pobliżu domów i gospodarstw. Pamiętaj, że prawidłowy dobór końcówek opryskiwacza 
minimalizuje straty cieczy i zwiększa skuteczność wykonywanego zabiegu.

Rozcieńcz resztki pozostałe w zbiorniku i użyj na polu.

Dokładnie wymyj użytą aparaturę. Umyj ręce. Weź prysznic.

Unikaj zanieczyszczeń w miejscach napełniania.
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Technologia Produkcji Rzepaku Clearfield® łączy herbi-
cyd do stosowania powschodowego o bardzo szerokim 
spektrum zwalczanych chwastów z niemodyfikowanymi 
genetycznie odmianami rzepaku odpornymi na te herbi-
cydy (substancja aktywna – imazamoks). Clearfield® daje 
rolnikom nowe korzyści przy powschodowym zwalczaniu 
chwastów w rzepaku: 
n zabieg herbicydowy dopiero po wschodach rzepaku,
n wyższy plon o lepszej jakości dzięki doskonałemu zwal-

czaniu chwastów,
n oszczędność czasu i środków – w porównaniu do kon-

wencjonalnych programów herbicydowych potrzebny 

jest średnio jeden zabieg mniej (jednym zabiegiem jed-
nocześnie zwalczamy chwasty dwuliścienne i jednoli-
ścienne – w tym samosiewy zbóż),

n możliwość wyboru optymalnych warunków do wykona-
nia zabiegu (szerokie okno aplikacji, aż do 4-5 tygodni),

n skuteczność niezależnie od warunków pogodowych.

Technologię Clearfield® wprowadzamy przy współpracy 
z firmami nasiennymi, dystrybutorami, instytutami nauko-
wymi, doradcami, a przede wszystkim z rolnikami. Dzięki 
temu Clearfield® pozwala na osiągnięcie wyższego plonu 
o lepszej jakości.

BASF

Firmy  
nasienne

Dystrybutorzy
Instytuty badawcze

Doradcy

Zasady postępowania przy stosowaniu 
Technologii Produkcji Rzepaku 
Clearfield®

Przed siewem

n  Zapoznaj się i przestrzegaj najlepszych praktyk 
i zasad dotyczących Technologii Clearfield®

W czasie  
siewu

n  Wybierz odmiany rzepaku dosto-
sowane do lokalnych warunków

n Ustal i zaznacz, na którym polu 
zastosowałeś nasiona systemu 
Clearfield

n Dokładnie wyczyść siewnik przed 
i po siewie rzepaku

W czasie 
zabiegu

Po  
zabiegu

W czasie  
rozwoju roślin

Po zbiorach 
i w okresie 

międzyuprawowym

Uprawy 
następcze

Bezpośrednio 
po wschodach 

rzepaku

W czasie 
zbioru

n  Monitoruj wzrost roślin 
rzepaku i chwastów  
w celu doboru optymal-
nego terminu zabiegu

n  Wykonaj oprysk tylko 
na odmianach Tech-
nologii Clearfield®

n Wykonaj zabieg w od-
powiednim momencie 
– chwasty w fazie do 
4 liści

n  Dokładnie umyj opryskiwacz 
odpowiednim środkiem 

n  Minimalizuj straty i rozsiewanie się 
nasion rzepaku podczas zbioru 
(optymalny termin zbioru oraz 
właściwie dobrany i wyregulowany 
sprzęt)

n  Nie przykrywaj glebą – po-
zwól na wykiełkowanie ro-
ślin rzepaku

n Mechanicznie lub chemicz-
nie usuń samosiewy

n  Używaj herbicydów o różnym mecha-
nizmie działania. W celu zwalczenia 
samosiewów rzepaku odmian Clear-
field w uprawach następczych, stosuj 
herbicydy o innym mechanizmie 
działania niż imazamoks (grupa B wg 
klasyfikacji HRAC)

n Włącz do strategii uprawowej rotację 
herbicydów oraz odpowiednie zabiegi 
agrotechniczne. Pamiętaj o podsta-
wowych zasadach uprawy roślin, ta-
kich jak: płodozmian, przygotowanie 
pola itp.

n  Obserwuj efektywność wykona-
nego zabiegu

Rolnicy

Oddajemy w Państwa ręce broszurę zawierającą szczegółowe zalecenia dotyczące uprawy rzepaku w technologii 
Clearfield®, obejmującą takie zagadnienia, jak zwalczanie samosiewów rzepaku odmian Clearfield® w uprawach 
następczych, odpowiedni dobór substancji aktywnych itp. Wszystkie te informacje pozwolą Państwu na pełne wy-
korzystanie potencjału technologii Clearfield® i osiągnięcie wszystkich korzyści z uprawy rzepaku w tym systemie.

n  Odmiany rzepaku przeznaczone do technologii Clearfield (odporne na imazamoks) oznaczone są zawsze 
symbolem CL w nazwie, np. DK Impression CL 

n  Po wykonanym zabiegu dokładnie umyj opryskiwacz – pamiętaj, że imazamoks lub jego pozostałości mogą 
spowodować uszkodzenia w rzepaku odmian konwencjonalnych (innych niż Clearfield)
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Wiele herbicydów stosowanych w uprawach następ-
czych zwalcza samosiewy rzepaku Clearfield®. Sku-
teczne herbicydy to te, których mechanizm działania 
jest inny niż inhibicja ALS (herbicydy z grup innych 
niż grupa B wg klasyfikacji HRAC).
Pamiętaj, że herbicydy z grupy o tym mechanizmie 
działania (grupa B wg HRAC, np. grupa sulfonylo-
moczników) nie zwalczają całkowicie samosiewów 
rzepaku Clearfield®.
Zapobieganie pojawianiu się samosiewów rzepaku 
zawsze zaczyna się od minimalizowania strat nasion 
na polu, czyli zapobiegania pękaniu łuszczyn oraz 
osypywaniu się nasion rzepaku podczas zbioru.

Ogólne zalecenia służące 
wyeliminowaniu samosiewów rzepaku

Podczas zbioru

n Wykonaj zbiór w odpowiednim terminie: zbyt wczesny 
lub zbyt późny powoduje wzrost strat nasion.

n Minimalizuj straty nasion rzepaku i ich nie rozsypuj – 
upewnij się, że sprzęt jest dobrze oczyszczony przy 
transporcie z pola na pole.

n Używaj sprzętu przeznaczonego do zbioru rzepaku (sto-
ły lub przystawki do rzepaku, kosy boczne itp.).

n Wybieraj optymalne dla zbioru rzepaku ustawienia kom-
bajnu, w szczególności ustawienie szczeliny omłotowej 
i prędkości poszczególnych zespołów kombajnu. 

n Po zbiorze oczyść maszynę przed opuszczeniem pola. 

Po zbiorze

n Skuteczniej jest zwalczać samosiewy rzepaku, kiedy 
kiełkują na powierzchni gleby.
➔ Nie mieszaj gleby do czasu osiągnięcia korzystnych 

warunków do kiełkowania. Pozwól na wykiełkowanie! 
➔ W suchych warunkach: bardzo lekko wymieszaj gle-

bę (tylko do głębokości kilku centymetrów).

n Nie przykrywaj nasion przez głębokie wymieszanie gle-
by lub głębokie zaoranie ścierniska.

n Monitoruj samosiewy rzepaku; kiedy są jeszcze relatyw-
nie małe i w odpowiedniej fazie do zwalczania, usuń je 
mechanicznie lub chemicznie.

n Przygotuj pole dla następnej uprawy, upewniając się, że 
samosiewy rzepaku są dobrze zwalczone.

n BASF nie zaleca aktywnie Technologii Clearfield na po-
lach, gdzie w płodozmianie występują buraki cukrowe.

Zwalczanie samosiewów rzepaku Clearfield®  
w uprawach następczych

KUKURYDZA            
                                                     ZBOŻA 

     ZIEM
NIAK

          FASOLA

  BURAK

   G
ROCH

CUKROW
Y

Substancje czynne skutecznie zwalczające samosiewy rzepaku Clearfield®

 2,4-D  O   
izoksafluton F2  

bentazon C3   
bromoksynil C3  
mezotrion F2  
tembotrion F2  
sulkotrion  F2  

terbutylazyna C1  

metamitron C1  
lenacyl C1

mieszaniny herbicydowe  
z dodatkiem lanacylu  

flurochloridon F1  
metrybuzyna C1  

flufenacet K3  
bentazon C3  

bentazon C3   
bentazon C3   

2,4-D  O  
MCPA O  

beflubutamid F1  
diflufenikan F1  
mekoprop O  
pikolinafen F1  

Stosując preparaty zawierające wymienione wyżej substancje czynne, zawsze przestrzegaj informacji znajdujących się w etykiecie rejestracyjnej oraz zaleceń producenta.

n Substancja czynna skutecznie zwalczają-
ca samosiewy rzepaku Clearfield®

n Substancja czynna znacząco zwalczająca 
samosiewy rzepaku Clearfield® jako część 
mieszaniny lub programu ochrony

Szczegółowe zalecenia służące wyeliminowaniu  
samosiewów rzepaku Clearfield®

n Monitoruj możliwe pojawienie się samosie-
wów rzepaku na polu.

n Używaj herbicydów, które są skuteczne w zwalczaniu samosiewów 
rzepaku Clearfield®. Poniżej znajduje się lista skutecznych herbicy-
dów w różnych uprawach. W celu uzyskania szczegółowych infor-
macji, skontaktuj się z BASF lub Twoim dystrybutorem.

BASF nie zaleca aktywnie Technologii Clearfield na polach, gdzie w płodozmianie występują buraki cukrowe.
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Clearfield® a dziko rosnące rośliny z rodziny krzyżowych 
(kapustowatych)

Jest mało prawdopodobne, aby cechy odmian rzepaku Clearfield 
zostały przeniesione na dziko rosnące rośliny z rodziny krzyżowych. 
Nie jest zatem konieczne podejmowanie specjalnych środków za-
pobiegawczych w tym względzie. 
Rzepak Clearfield jest tolerancyjny wobec herbicydów z klasy che-
micznej imidazolinonów, czyli z grupy inhibitorów ALS.
Jak wykazały badania ekspertów, w warunkach rolniczych szansa 
przeniesienia odporności na imazamoks (jest to substancja aktyw-
na herbicydów w technologii Clearfield) jest nie większa niż rozwój 
istniejącej wcześniej odporności w gatunkach spokrewnionych. 
Niemniej jednak gdyby nawet doszło do wspomnianego przeniesie-
nia odporności, nie miałoby to wpływu na bioróżnorodność, ponie-
waż obecność tej odporności nie dałaby roślinom z rodziny krzyżo-
wych, które ją nabyły, jakiejkolwiek szczególnej korzyści i przewagi 
nad innymi gatunkami w zakresie przeżywalności lub reprodukcji.
Aby zapewnić sobie skuteczne zwalczanie chwastów z rodziny 
krzyżowych:  
n w przypadku dużej presji chwastów z rodziny krzyżowych na po-

lach rzepaku, zastosuj herbicyd w technologii Clearfield® zgodnie 
z zaleceniami na etykiecie;   

n   jak w przypadku innych upraw, przy braku pełnej skuteczności 
w zwalczaniu chwastów, przemyśl ponownie swoją strategię: 
zastosowaną dawkę, stadium rozwojowe chwastów oraz warun-
ki pogodowe w chwili zabiegu. Jeśli dojdziesz do wniosku, że 
istnieje możliwość pojawienia się odporności na herbicyd, poin-
formuj o tym swojego doradcę technicznego lub przedstawiciela 
BASF, który przeanalizuje zaistniałą sytuację i bez zbędnej zwłoki 
podejmie odpowiednie kroki.

Pamiętaj: rośliny odporne na imazamoks są wrażliwe na wiele 
innych herbicydów o mechanizmie działania odmiennym od tych 
z grupy B.

W ubiegłych dekadach do zwalczania chwastów w rzepaku używano zwykle herbicydów działających na 
powierzchni gleby, np. związki z grupy chloroacetamidów. Hamują one wzrost korzeni i są stosowane po 
siewie, ale przed wschodami roślin rzepaku. Technologia Produkcji Rzepaku Clearfield® obejmuje zaś sub-
stancje chwastobójcze o różnym mechanizmie działania, w tym inhibitory ALS.
To oznacza wiele istotnych korzyści dla producentów rzepaku, zwłaszcza przy problemach ze zwalczaniem 
chwastów. Oczywiście program ochrony rzepaku Clearfield® powinien uwzględniać chwasty występujące 
na konkretnym polu.
Tak jak w przypadku innych upraw, należy przedsięwziąć środki zapobiegające powstawaniu odporności 
chwastów na dany herbicyd.

Techniki agronomiczne

Herbicyd stosowany w Technologii Produkcji Rzepaku 
Clearfield® zawiera 3 substancje aktywne, o trzech róż-
nych mechanizmach działania (różne grupy wg klasyfikacji 
herbicydów HRAC), co już na wstępie zapobiega powsta-
waniu odporności na nie. Dobrze przemyślane użycie her-
bicydów w płodozmianie oznacza wykonanie poniższych 
zaleceń: 
n Wybierz herbicydy na podstawie występujących na polu 

gatunków chwastów najtrudniejszych do zwalczenia.
n Zapoznaj się z różnymi mechanizmami działania herbi-

cydów.
n Aby rotować użycie różnych substancji aktywnych, za-

pisuj wszystkie zabiegi herbicydowe.
n Nie polegaj wyłącznie na herbicydach z grupy inhibito-

rów ALS (grupa B wg klasyfikacji HRAC, np. grupa sul-
fonylomoczników) przy zwalczaniu chwastów. Pamiętaj, 
aby stosować je naprzemiennie lub w systemach z her-
bicydami o innych skutecznych mechanizmach działa-
nia. 

n Oceń ryzyko pojawienia się odporności na polu dla każ-
dej grupy herbicydowej, uwzględniając ubiegłe i przy-
szłe zabiegi. 

n W kwestii zalecanej dawki oraz optymalnych warunków 
stosowania herbicydu – przestrzegaj informacji załączo-
nych w etykiecie rejestracyjnej produktu.

Różnicuj herbicydy używane  
w uprawach następczych  
ze względu na ich sposób działania

n W miarę możliwości stosuj ochronę herbicydową łącz-
nie z zabiegami agrotechnicznymi, aby zredukować li-
czebność chwastów na polu.

n Uprawiaj na przemian rośliny ozime i jare. To zakłóca 
system rozwojowy chwastów.

Długofalowa strategia zwalczania chwastów  
– dobre praktyki

n Dostosuj termin siewu do rodzaju uprawy, a także jej 
typu i odmiany.

n Używaj certyfikowanych nasion (ze względu na ich ja-
kość i czystość).

n Wykorzystuj naturalne zdolności danych upraw i gatun-
ków do rywalizacji z chwastami, kiedy tylko wzejdą. 

6



8 9

Przykład programu herbicydowego (z uwzględnieniem substancji czynnych o różnym mechanizmie działania) 
pozwalającego na skuteczną kontrolę samosiewów rzepaku odmian Clearfield w uprawach następczych. 

Następstwo roślin
Sezon n

Rzepak Clearfield® Okres międzyuprawowy
Sezon n + 1

Pszenica ozima 
Okres międzyuprawowy

Sezon n + 2
Jęczmień ozimy 

Czas aplikacji Jesień   Jesień Wiosna   Jesień Wiosna

Przykład programu 
ochrony (przykład 
doboru substancji 

aktywnych)

Cleravis
Metazachlor ( K3 )

Imazamox ( B )

Chinomerak ( O )

w razie konieczności
Focus Ultra 100 EC

Cykloksydym ( A )

Legato 500 SC
Diflufenikan ( F1 )

lub

Komplet 560 SC
Diflufenikan ( F1 )

Flufenacet ( K3 )

lub

Snajper 600 SC
Diflufenikan ( F1 )

Chlorotoluron ( C1 )

lub

Legato Plus
Diflufenikan ( F1 )

Izoproturon ( B ) 

Chwastox Extra 300 SL
MCPA ( O )

lub

Mustang 306SE
2,4-D ( O )

Florasulam ( B )

lub

Aminopielik Standard 600 SL
2,4-D ( O )

lub

Aminopielik Super 464 SC

2,4-D ( O )

Dikamba ( O )

Axial 100 EC
Pinoksaden ( A )

lub

Atlantis 12 OD
Jodosulfuron metylosodowy ( B )

Mezosulfuron metylowy ( B )

lub

Attribut 70 SG
Propoksykarbazon sodowy ( B )

Komplet 560 SC
Diflufenikan ( F1 )

Flufenacet ( K3 )

lub

Legato Plus
Diflufenikan ( F1 )

Izoproturon ( B ) 

Chwastox Extra 300 SL
MCPA ( O )

lub

Mustang 306 SE
2,4-D ( O )

Florasulam ( B )

lub

Aminopielik Standard 600 SL
2,4-D ( O )

lub

Aminopielik Super 464 SC

2,4-D ( O )

Dikamba ( O )

Komentarze
 Kombinacja 3 substancji czynnych  
o różnych mechanizmach działania

W przypadku konieczności wykonania 
dodatkowego zabiegu na chwasty jednoli-
ścienne (np. w sytuacji nierównomiernych 

wschodów samosiewów zbóż)

Nie wykonywać zabiegów 
uprawowych bezpośrednio po 
zbiorze rzepaku. Pozwolić na 

wykiełkowanie nasion rzepaku 
i zwalczyć samosiewy che-
micznie lub mechanicznie.

Jesienią zastosuj program 
oparty na herbicydach o 
mechanizmach działania 
innych niż inhibicja ALS 

(grupa B  wg klasyfikacji 
HRAC) w celu zwalczenia 

chwastów,  
w tym również samosiewów 

rzepaku Clearfield.

Jeśli to konieczne, wiosną 
uzupełnij program herbicydem 
nalistnym skutecznym prze-
ciwko samosiewom rzepaku 

Clearfield.

Jeśli to konieczne, interweniuj, 
jeżeli są obecne wyczyniec, miotła 

zbożowa, stokłosa lub życica. 

Poczekaj na wschody 
chwastów (w tym samo-

siewów rzepaku) - w razie 
konieczności zastosuj me-
chaniczne lub chemiczne 
metody ich zwalczania.

Jesienią wdróż program oparty na her-
bicydach o mechanizmach działania 
innych niż inhibitory ALS (grupa B  

wg klasyfikacji HRAC) w celu skutecz-
nego zwalczenia samosiewów rzepaku 

odmian Clearfield.

Jeśli to konieczne, wiosną uzupeł-
nij program herbicydem nalistnym 

skutecznym przeciwko samosiewom 
rzepaku Clearfield.

W razie konieczności stosuj produkty 
do zwalczania chwastów jednoliścien-

nych, takich jak wyczyniec, miotła 
zbożowa itp. (patrz zalecenie  

w pszenicy ozimej)

Powyższe opracowanie zawiera przykładowe produkty i substancje czynne. W celu skutecznej kontroli samosiewów rzepaku odmian Clearfield zaleca 
się stosowanie substancji czynnych o mechanizmie działania innym niż inhibitory ALS (grupa B wg klasyfikacji HRAC)

Stosując wymienione produkty zawsze przestrzegaj etykiet rejestracyjnych i zaleceń producentów a także regulacji prawnych dotyczących mieszanin.

Komplet 560 SC, Atlantis 12 OD, Attribut 70 SG – zastrzeżone znaki towarowe firmy Bayer CropScience 
Snajper 600 SC – zastrzeżony znak towarowy firmy F&N Agro 
Legato Plus 600 SC, Aminopielik Super 464 SC, Aminopielik Standard 600 SL – zastrzeżony znak towarowy firmy ADAMA 
Chwastox Extra 300 SL – zastrzeżony znak towarowy firmy Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” 
Mustang 306 SE – zastrzeżony znak towarowy firmy Dow AgroScience 
Axial 100 EC – zastrzeżony znak towarowy firmy Syngenta
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Wykaz substancji czynnych herbicydów zarejestrowanych w Polsce i ich mechanizm 
działania (wraz z grupami wg klasyfikacji HRAC – Herbicide Resistance Action Committee)

Grupa Mechanizm działania Substancja czynna

A inhibitory enzymu ACCazy

chizalofop-P-etylowy
chizalofop-P-tefurylowy

cykloksydym
fenoksaprop-P-etylowy
fluazyfop-P-butylowy

kletodym
pinoksaden

propachizafop

B inhibitory enzymu ALS

amidosulfuron
chlorosulfuron

etametsulfuron metylowy
flazasulfuron

florasulam
foramsulfuron

imazamoks
jodosulfuron metylosodowy

metsulfuron metylowy
mezosulfuron metylowy

nikosulfuron
piroksysulam

propoksykarbazon sodowy
rimsulfuron

sulfosulfuron
tienkarbazon metylowy
tifensulfuron metylowy

triasulfuron
tribenuron metylowy

triflusulfuron metylowy

tritosulfuron

C1

chlorydazon
desmedifam
fendemifam

lenacyl
metamitron

metrybuzyna
terbulyloazyna

C2
chlorotoluron
izoproturon

linuron

C3
bentazon

bromoksynil

Grupa Mechanizm działania Substancja czynna

D inhibitory fotosystemu I dikwat

E inhibitory enzymu PPO

bifenoks
karfentrazon etylowy

oksyfluorofen

F1

inhibitory syntezy barwników

beflubutamid
diflufenikan

flurochloridon

F2

izoksafluton
mezotrion
sulkotrion
tembotrion

F4 chlomazon

G inhibitory enzymu syntazy EPSP glifosat

H inhibitory enzymu syntetazy glutaminowej glufosynat

K1 inhibitory tworzenia  
i funkcjonowania mikrotubuli

pendimetalina
propyzamid

K2 chloroprofam

K3

dimetachlor
dimetenamid-P

flufenacet
metazachlor

metolachlor-S
napropamid

petoksamid

N inhibitory syntezy lipidów  
(w inny sposób niż grupa A)

etofumesat

prosulfokarb

O syntetyczne auksyny - regulatory wzrostu

2,4-D
aminopyralid
chinomerak
chlopyralid
dikamba

fluroksypyr
MCPA
MCPB

mekoprop
pikloram

trichlopyr

Z nieznany mechanizm działania
chinochlamina

siarczan żelaza

Lista na podstawie opracowania prof. Zenona Woźnicy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - stan na dzień 15 stycznia 2013
Szczegółowa lista wszystkich substancji czynnych wraz z ich mechanizmami działania dostępna jest na stronie internetowej HRAC pod adresem 
http://www.hracglobal.com/Publications/ClassificationofHerbicideSiteofAction.aspx

1. Wykonaj zabieg herbicydowy ok. 10-15 dni po 
wschodach rzepaku, w zależności od stadium 
rozwojowego większości chwastów na polu.

2. Uzależnij termin zabiegu herbicydowego od sta-
dium rozwojowego większości chwastów wystę-
pujących na polu.

n Zabieg wykonaj na młode i intensywnie rosnące 
chwasty (stadium 2-4 liści chwastów).

n W przypadku nasilonego problemu z chwastami ta-
kimi jak bodziszek, rumianek, wyczyniec lub życica 
– wykonaj zabieg, kiedy najbardziej rozwinięte rośliny 
osiągną fazę 3 liści.

n Chwasty z rodziny krzyżowych – są zwalczane także 
po fazie 3 liści.

n Samosiewy zbóż skutecznie zwalczane są do począt-
ku fazy krzewienia.

Cleravis można stosować niezależnie od fazy rozwojowej rzepaku. 
Zaleca się jednak wykonanie zabiegu do około 4 tygodnia po 
siewie (potem może pojawić się efekt parasola – liście rzepaku 
zasłaniają glebę i chwasty, co może utrudnić lub uniemożliwić 
skuteczny zabieg).

Wyniki skuteczności działania Cleravis + DASH HC  
(2 l/ha + 1 l/ha) w odniesieniu do wybranych  
gatunków chwastów 

BBCH rzepaku 10-12 BBCH rzepaku 12-14

Komosa biała

Maruna bezwonna

Przytulia czepna

Przetacznik polny

Przetacznik perski

Jasnota różowa

Jasnota purpurowa

Tasznik pospolity

Tobołki polne

Gwiazdnica pospolita

Fiołek polny

Chaber bławatek

Bodziszek drobny

Mak polny

Samosiewy zbóż*

Gorczyca polna

Stulicha psia

Przetacznik bluszczykowy

Rumian polny

Rumianek pospolity

Rzodkiew świrzepa

Rzepako i rzepikochwasty

* W przypadku samosiewów zbóż, na skuteczność działania produktu mogą wpłynąć ich 
nierównomierne wschody (np. w uprawie bezorkowej). Może się wtedy okazać konieczne 
zastosowanie dodatkowego zabiegu z zastosowaniem graminicydu.

skuteczność 
powyżej 

85% 

skuteczność 
70-85%

Cleravis® (2 l/ha) + Dash® HC (1 l/ha)

Clearfield® Rzepak – zalecenia


