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A Clearfield® gyomirtási rendszer repcében

Cleratop® 2,0 l/ha +
Dash® HC 1,0 l/ha

Magról kelő egy- és kétszikű
gyomnövények ellen

Caramba® Turbo
0,7–1,0 l/ha

Védelem a repcedarázs és repcebolha ellen

Őszi regulátoros kezelés a jobb és biztosabb áttelelésért, a fómafertőzés és a korai szárbaindulás ellen

Fendona® 10 EC 
0,1 l/ha

A repce növényvédelmére vonatkozó további információkért, friss hírekért és szakcikkekért, kérjük, 
keresse fel a www.repce.basf.hu weboldalt. 
Kövessen minket  Facebookon is, ahol nyereményjátékokkal, szakmai érdekességekkel, hasznos 
növényvédelmi információkkal várjuk. www.facebook.com/BASF.CropProtection.Hungary/

® = a BASF SE bejegyzett márkaneve

Az egyedi Clearfield® logó és Clearfield® márkanév a BASF bejegyzett védjegyei.

© BASF, 2017. Minden jog fenntartva.

A növényvédő szereket biztonságosan kell használni. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót.

Repcegyomirtás könnyedén Clearfield® 
technológiával

A Clearfield® gyomirtási rendszer repcében egy két pillérből álló gyomirtási technológia, 
melynek első eleme a nagy termőképességű, imidazolinon-ellenálló Clearfield® repcehibrid, 
másik eleme pedig az imidazolinon hatóanyagcsoportba tartozó gyomirtó szer. 

A technológia gyomirtó szere a Cleratop®, melynek optimális kijuttatási időszaka a magról kelő 
egyszikű gyomok 1–3 leveles, a magról kelő kétszikű gyomok 2–4 valódi leveles állapota. Így 
akár egy kezeléssel is hatékonyan védekezhetünk a repce legfontosabb, gazdasági kárt okozó 
gyomnövényei ellen, beleértve a repcéből eddig nehezen irtható keresztes virágú gyomnövé-
nyeket (sebforrasztó zsombor, pásztortáska, vadrepce, repcsényretek, mezei tarsóka), a me-
legkedvelő T4-életformájú gyomokat (csattanó maszlag, libatop- és disznóparéjfélék), valamint 
a gabona árvakeléseket is.

A Cleratop® rugalmasságának köszönhetően 8–10 nappal több idő áll rendelkezés-
re a gyom irtás elvégzésére a hagyományos korai posztemergens technológiákhoz képest.  
A technológia további előnye, hogy hatékonysága független az időjárástól, hiszen a Cleratop® 
imazamox hatóanyaga levélen keresztül felszívódva biztosítja az elvárt gyomirtó hatást, amely 
független a kezelés után lehullott csapadéktól. Amennyiben a kezelést követően eső is esik, a 
metazaklór a gyomnövények csírázásának gátlásával biztosítja a tartós gyomirtó hatást.
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