Rapiţa este una dintre cele mai importante plante cultivate din Europa. Expansiunea acesteia a fost încurajată de
creşterea cererii de ulei vegetal şi de progresele agronomice care fac producţia mai eficientă şi mai profitabilă.
Sistemul de producţie Clearfield® reprezintă un alt progres tehnologic semnificativ pentru rapiţă Dezvoltarea
sistemului de producţie Clearfield® a folosit o abordare complet nouă. Primul pas a fost acela de a defini care sunt
principalele dificultăţi cu care se confruntă fermierii în procesul de combatere a buruienilor. Răspunsurile primite
ne-au arătat că fermierii îşi doresc un produs care să garanteze o bună combatere a buruienilor, a samulastrei de
cereale şi a buruienilor problemă, inclusiv a cruciferelor. În plus, produsul ar trebui să fie flexibil în aplicare din
punctul de vedere al condiţiilor meteo, al condiţiilor de sol, al siguranţei culturii şi al economisirii resurselor de
muncă şi timp.
Combinarea acestor caracteristici pare la început o provocare imensă, însă cu noul sistem de producţie
Clearfield® am reuşit să realizăm acest lucru.

Sistemul Clearfield® combină hibrizi de rapiţă cu potenţial ridicat de producţie, toleranţi la
erbicidul Cleranda®, cu o combatere eficientă şi durabilă a buruienilor.
Erbicidul Cleranda® are în componenţă două substanţe active care oferă un foarte bun echilibru între acţiunea la
nivelul frunzei și acţiunea în sol, precum și o eficacitate reziduală de durată. Erbicidul Cleranda® are cel mai larg
spectru de combatere al buruienilor: buruieni dicotiledonate anuale, inclusiv buruienile crucifere, şi buruienile
monocotiledonate anuale, inclusiv samulastra de cereale.

Profilul produsului Cleranda®:
Denumire comercială

Cleranda®

Substanţe active

375 g/l Metazaclor (în principal acţiune prin sol). 17,5 g/l Imazamox (în principal acţiune prin frunze)

Formulare

Suspensie concentrate

Preluarea substanţelor active

Rădăcini, hipocotil, frunze. Acţiune la nivelul solului și al frunzelor

Doza recomandată

1,5 - 2,0 l/ha + 1,0 l/ha adjuvant Dash®

Selectivitate

Selectivitate excelentă la hibrizii de rapiță Clearfield®, demonstrată prin testele de calificare. NU se aplică la hibrizii
convenţionali de rapiță!

Momentul aplicării

Stadiul optim este de 2-6 frunze ale buruienilor dicotile, buruienile graminee înainte de înfrăţit. Rapiţă - BBCH 11 - 18 (2 - 8
frunze ale rapiţei)

Condiții de sol și lucrări

Eficacitate mare, independenţă faţă de sistemul de lucrări, mai puţin dependent de umiditatea din sol

Spectru de combatere

Un nou standard în combaterea buruienilor mono şi dicotiledonate, inclusiv a cruciferelor, printr-o singură aplicare

Avantajele sistemului de producție Clearfield® pentru cultivatorii de rapiţă:
•
•

Un nou standard în combaterea buruienilor dicotiledonate şi printr-o singură aplicare;
Fereastră largă de aplicare în postemergenţă;

•

Funcționează foarte bine, indiferent de sistemul de cultivare și mai puțin dependent de condițiile de umiditate.

Clearfield®, Cleranda® sunt mărci înregistrate BASF. Utilizaţi cu precauţie produsele fitosanitare. Citiţi întotdeauna eticheta şi informaţiile
despre produs înainte de utilizare.
Atenţie la simbolurile şi indicaţiile de pericol.

