Sistemul de producţie Clearfield®
Elemente cheie pentru asigurarea
durabilităţii
Managementul samulastrei de rapiţă
Clearfield®
 Combaterea samulastrei de rapiţă aparţine

managementului combaterii buruienilor la cultura
postmergătoare.
 Samulastra de rapiţă Clearfield® poate fi combătută

cu succes cu mijloacele existente în cadrul
strategiei de combatere a buruienilor în majoritatea
asolamentelor existente, însă trebuie planificată, luată
în calcul din timp.

Bune practici de utilizare a sistemului
Clearfield®
Controlul samulastrei de rapiţă Clearfield®

Sistem de producţie pentru rapiţă

 Utilizaţi erbicide cu alt mod de acţiune în culturile din 		

rotaţie (non ALS, Group B)
 Toaletaţi lanul de rapiţă pentru a evita infestarea 		

câmpurilor vecine
 Evitaţi transferul mecanic al seminţelor de la un câmp

la altul prin intermediul utilajelor agricole
 Curăţaţi cu atenţie semănătorile şi combinele şi 		

eliminaţi seminţele rămase în buncăre
 Reglaţi şi controlaţi combinele, utilajele de transport 		

pentru evitarea pierderilor şi împrăştierea seminţelor
 Aplicaţi, dacă este cazul, produse pentru evitarea

dehiscenţei silicvelor
 Informaţi vecinii că dumneavoastră cultivaţi rapiţă

Clearfield® pentru a evita transferul de material
biologic.

Managementul samulastrei de rapiţă
Clearfield®

 Toate sistemele de producţie, inclusiv Clearfield®,

asigură cele mai bune rezultate dacă sunt incluse
într-un management integrat de combatere a
buruienilor.
 Sistemul de producţie Clearfield® introduce un erbicid

cu un nou mod de acţiune asupra buruienilor la rapiţă.
Acest lucru creează condiţii suplimentare din punct de
vedere al apariţiei eventualelor forme de rezistenţă a
buruienilor.

Grâu

Grâu

Rapiţă CL

Grâu

An 0

An 1

An 2

An 3

An 4

Rata de declin a rezervei samulastrei
de rapiţă Clearfield®

Managementul rezistenţei buruienilor

Rapiţă CL

 Daţi posibilitatea rapiţei să germineze după
recoltat
 Combateţi samulastra de rapiţă în cultura
postmergătoare cu erbicide non ALS.
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Bune practici de utilizare
a sistemului Clearfield®
la rapiţă

Introducere

Sistemul de producţie Clearfield® pentru rapiţă combină
un erbicid postemergent cu spectru larg cu hibrizi
nemodificaţi genetic, toleranţi la erbicid. Cu ajutorul
sistemului Clearfield® pentru rapiţă, fermierii beneficiază
de avantajele combaterii buruienilor în postemergenţă:
 aplicarea erbicidului după răsărirea plantelor de rapiţă
 pot beneficia de recolte mai mari, cu calitate
îmbunătăţită, printr-un control eficient al buruienilor
 economisesc timp şi resurse importante prin
reducerea numărului de treceri comparativ cu
majoritatea soluţiilor convenţionale de combatere a
buruienilor
 posibilitatea alegerii condiţiilor optime de tratament
postemergent
 se pot testa soluţii noi de combatere a buruienilor,
cum ar fi, spre exemplu, combinarea erbicidului cu
metodele mecanice de combatere

Prin intermediul sistemului de producţie Clearfield®
pentru rapiţă, BASF colaborează strâns cu distribuitorii,
institutele de cercetare, consultanţii, companiile de
seminţe şi fermierii pentru obţinerea unor recolte mai
mari, de calitate mai bună. Ghidul de faţă îşi propune să
adune laolaltă bunele practici de utilizare a sistemului
Clearfield® pentru rapiţă în scopul unei implementări
optime a acestei inovaţii majore.

Bune practici de
administrare durabilă a
sistemului Clearfield®
pentru rapiţă în rotaţia
culturilor

Sistem de producţie pentru rapiţă

Primul
Pas

 Utilizaţi erbicide cu moduri diferite de

acţiune; nu utilizaţi exclusiv erbicide
din grupa B (HRAC)
 Utilizaţi măsuri agrotehnice:
rotaţia culturilor, pregătirea patului
germinativ, etc.
 Combateţi samulastra cu erbicide
eficiente
 Utilizaţi erbicide diferite odată cu
rotaţia culturilor

Companii
de seminţe

administrare durabilă a sistemului
Clearfield® pentru rapiţă
 Alegeţi hibrizi de rapiţă adaptaţi

condiţiilor locale

Înainte de
semănat
Pentru
următoarea
cultură şi pentru
rotaţia culturilor

 Curăţaţi de seminţe rezervorul

echipamentului de semănat
În timpul
semănatului
În momentul
răsăririi rapiţei

 Stimulaţi răsărirea

samulastrei de rapiţă
 Distrugeţi samulastra prin
metode mecanice sau
chimice

 Însuşiţi-vă bunele practici de

La recoltare

 Reduceţi pierderile la recoltare

hibrizi Clearfield®

 Monitorizaţi procesul de

creştere a plantelor

După recoltare
şi în perioada
până la înfiinţarea
culturii următoare
În momentul
tratamentului

BASF

 Identificaţi solele semănate cu

Pe parcursul
dezvoltării culturii

După
tratament

(prin folosirea de echipamente
specifice, bine reglate şi bine
întreţinute)

	Trataţi cu erbicidul

Cleranda® numai
hibrizii Clearfield®
	Erbicidaţi buruienile
tinere atunci
când majoritatea
buruienilor au atins
stadiul de 3 frunze

 Curăţaţi echipamentul de stropit

conform instrucţiunilor de pe
etichetă

 Verificaţi eficacitatea

programului de erbicidare

Distribuitori
Institute de
cercetare
Consultanţi
Fermieri
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Controlul samulastrei
de rapiţă Clearfield®
în culturile următoare

Controlul samulastrei începe întotdeauna cu
prevenirea deschiderii silicvelor înainte de
recoltat şi a răspândirii seminţelor de rapiţă
în timpul recoltării.

Măsuri recomandate pentru toate
culturile de rapiţă
La recoltare

Măsuri specifice de combatere a rapiţei Clearfield® în culturile postmergătoare
 Monitorizaţi răsărirea samulastrei de rapiţă în

 Utilizaţi erbicide cu eficacitate în combaterea

samulastrei de rapiţă Clearfield®. Vezi mai jos
lista substanţelor active care sunt eficiente în cazul
diferitelor culturi. Se vor utiliza numai produse
omologate în România pentru cultura respectivă.
Pentru informaţii detaliate consultaţi reprezentanţii
BASF şi / sau distribuitorii.

câmp.

 Recoltaţi rapiţa la momentul optim: recoltarea







prematură (silicve nematurate) sau prea târzie (silicve
supramaturate) contribuie la creşterea pierderilor la
recoltare
Reduceţi la minimum pierderile şi răspândirea
seminţelor de rapiţă, asigurându-vă că echipamentul
este curăţat atunci când este transportat dintr-un
câmp în altul
Utilizaţi echipamente performante de tăiat şi folosiţi
cuţite verticale pentru reducerea pierderilor la recoltare
Reglaţi corespunzător combina de recoltat
La finalul recoltatului, curăţaţi combina şi
echipamentele de recoltat înainte de a părăsi câmpul

Substanţe active cu eficacitate în combaterea samulastrei de rapiţă Clearfield®

După recoltare

Aclonifen

F3

Fluorocloridon

F1

Flurtamon*

F1

O

Aclonifen*

F3

Isoxaflutol*

F2

Bentazon

C3

Bromoxinil

C3

Mesotrione

F2

Tembotrione

F2

Sulcotrione

F2

Topramezon

F2

Terbutilazin

C1

UMB
R
PO

Combinaţii şi amestecuri
bazate pe metamitron,
lenacil, fenmedifam,
etofumesat şi cloridazon

CA
Grupa
HRAC

Aclonifen

F3

Fluorocloridon

F1

Metribuzin

C1

Flufenacet*

K3

Bentazon

C3

O

RT

Substanţa
activă

F
FA S O LE

M

Ă
AZ

Substanţa activă

Grupa
HRAC

2.4-D

O

2.4-MCPA

O

Beflubutilamid*

F1

Bifenox*

E

Bromoxinil*

C3

Carfentrazon*

E

Diclorprop-P*

O

Diflufenican*

F1

Flurtamon*

F1

Ioxinil*

C3

Isoxaben

L

Mecoprop-P

O

Picolinafen

F1

R

Substanţa
activă

Grupa
HRAC

Substanţa
activă

Grupa
HRAC

Aclonifen

F3

Aclonifen

F3

Fluorocloridon

F1

Bentazon

C3

Bentazon

C3

Fluorocloridon

F1

 Substanţe active cu eficacitate în combaterea samulastrei de
rapiţă Clearfield®
 Substanţe active cu eficacitate semnificativă în combaterea
samulastrei de rapiţă Clearfield® ca parte a unei combinaţii,
amestec sau program de erbicidare
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C
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ER

Grupa
HRAC

2.4-D

SFECLĂ

solului:
Evitaţi să lucraţi solul până în momentul apariţiei
condiţiilor favorabile germinării seminţelor
 În condiţii de secetă: lucraţi solul superficial (la o
adâncime de doar câţiva centimetri)
 Nu îngropaţi seminţele prin lucrări adânci ale
solului
 Combateţi samulastra de rapiţă atunci când
plantele sunt relativ mici şi sunt în creştere activă
pentru un control optim al buruienilor.
 mecanic
 chimic
 Pregătiţi patul germinativ pentru cultura următoare,
asigurându-vă că samulastra de rapiţă este bine
controlată.


Substanţa
activă

Grupa
HRAC

FLO
SOA AREA
RE LU
I

 Stimulaţi germinarea seminţelor de rapiţă la suprafaţa

Substanţa
activă

E

Există multe erbicide care combat samulastra
de rapiţă Clearfield® în sistemul de rotaţie
a culturilor. Erbicidele eficiente sunt cele
care nu aparţin grupei B (inhibitori ALS).
Samulastra de rapiţă Clearfield® nu va fi
eradicată complet de erbicidele cu acest mod
de acţiune.

Sistem de producţie pentru rapiţă

* În combinaţie
** În conformitate cu recomandările de utilizare ale producătorului
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Control de durată al buruienilor cu sistemul de
producţie Clearfield® pentru rapiţă
În ultimii ani, controlul buruienilor în cultura
de rapiţă s-a bazat în mod special pe erbicide
cu activitate la nivelul solului, cum ar fi
cloroacetamidele. Aceste erbicide care inhibă
creşterea rădăcinilor buruienilor sunt aplicate cu
precădere după însămânţarea rapiţei, dar înainte
de răsărirea acesteia. Sistemul de producţie
Clearfield® pentru rapiţă introduce un erbicid cu
mai multe moduri de acţiune la nivelul culturii,
inclusiv modul de acţiune cu inhibitor ALS.
Modul de acţiune al erbicidului Clearfield® aduce
beneficii majore fermierilor, legate în mod special
de combaterea buruienilor dificile din cultura de
rapiţă. Deoarece erbicidele care inhibă enzima
ALS sunt utilizate în multe culturi, sistemul de
producţie Clearfield® trebuie folosit în cadrul
unui program riguros de combatere a buruienilor.
Ca şi în cazul altor culturi, pentru a preveni
apariţia buruienilor rezistente la erbicide este
necesară integrarea măsurilor agrotehnice cu
cele chimice şi mecanice.

Sistem de producţie pentru rapiţă

Tehnici agronomice

Folosiţi erbicide cu moduri de acţiune diferite odată cu rotaţia culturilor

 Combinaţi însămânţarea directă sau sistemele de

Erbicidul Clearfield® pentru rapiţă are 2 moduri de
acţiune diferite (din grupa HRAC), fapt ce constituie o
bază solidă de prevenire a apariţiei rezistenţei la erbicide.
Cele mai bune strategii de combatere a buruienilor
în rotaţia culturilor presupun adoptarea următoarelor
măsuri:

lucrări minime cu aplicarea de erbicide pentru a reduce
populaţia de buruieni în câmp.
 Alternaţi culturile de toamnă cu cele de primăvară.

Această alternanţă întrerupe ciclul de viaţă al
buruienilor.
 Alegeţi data semănatului pentru a favoriza o bună

înfiinţare şi competitivitate a culturii; spre exemplu,
însămânţaţi devreme atunci când cultivaţi rapiţă şi
semănaţi mai târziu atunci când cultivaţi cereale de
toamnă.

eficacitatea asupra speciilor dificil de combătut.
 Informaţi-vă asupra diferitelor moduri de acţiune ale

erbicidelor (grupe HRAC).

pentru fiecare parcelă în parte şi pentru fiecare grup de
erbicide, prin analiza practicilor folosite.
 Pentru informaţii referitoare la doza corectă şi la cele

mai bune condiţii de utilizare a produsului, citiţi cu
atenţie şi respectaţi instrucţiunile de pe etichetă.

 Ţineţi evidenţa tratamentelor cu erbicide efectuate
 Utilizaţi seminţe certificate, cu grad ridicat de

pentru un bun management al rotaţiei modurilor de
acţiune al acestora.

calitate şi puritate.
 Exploataţi competitivitatea anumitor culturi şi

hibrizi pentru a concura buruienile chiar din momentul
răsăririi acestora.

Rapiţa Clearfield® şi erbicidele ALS
(Aceto-Lactat-Sintetaza)

Ghidul rotaţiei culturilor
Rapiţa de toamnă Clearfield®
Anul 0
toamna

Anul 1
martie

Anul 1
toamna

Anul 2
martie

Anul 2
toamna

then

Încrucişarea cu cruciferele sălbatice
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ALS (grupa B HRAC) pentru controlul buruienilor
în rotaţia culturilor. Asiguraţi-vă că acestea sunt
combinate sau înlocuite de erbicide cu alt mod de
acţiune.
 Riscul apariţiei rezistenţei la erbicid trebuie estimat

 Alegerea erbicidului trebuie realizată în funcţie de

Erbicid Clearfield® la rapiţă de toamnă

Este puţin probabil ca buruienile crucifere sălbatice să preia
caracteristicile Clearfield®. Nu este necesară adoptarea de măsuri
specifice pentru gestionarea riscului de preluare a caracteristicilor
Clearfield® de către cruciferele sălbatice. Rapiţa Clearfield® este
tolerantă la erbicide din clasa imidazolinonelor, erbicide care inhibă
enzima ALS în plante.
Potrivit experţilor, în condiţii practice, şansa de transfer a
caracteristicilor de toleranţă la imazamox (substanţa activă conţinută
de erbicidul Clearfield®) nu este mai mare decât aceea a apariţiei
toleranţei în condiţii naturale în cadrul unei anumite specii de plante.
Cu toate acestea, în cazul în care acest tip de transfer ar fi posibil,
nu ar avea niciun efect asupra biodiversităţii, deoarece prezenţa
acestui tip de toleranţă nu oferă cruciferelor care au dobândit aceste
caracteristici niciun beneficiu suplimentar legat de capacitatea de
supravieţuire şi reproducere a acestora.
Pentru a asigura combaterea eficientă a buruienilor crucifere trebuie
respectate anumite principii:
 Deoarece în câmpurile de rapiţă se observă o densitate mare
a buruienilor crucifere, se va asigura o combatere eficientă
a acestora prin aplicarea erbicidului Clearfield® conform
recomandărilor de pe eticheta produsului
 
Ca şi în cazul altor culturi, atunci când buruienile nu sunt
combătute suficient, analizaţi cauzele posibile: doza aplicată,
stadiul buruienilor şi condiţiile de mediu la momentul aplicării.
În situaţia în care există o suspiciune de rezistenţă a buruienilor,
informaţi reprezentanţii BASF pentru efectuarea unor studii
specifice.
Notă: plantele tolerante la imazamox sunt sensibile la multe alte
erbicide cu mod de acţiune diferit comparativ cu cele care aparţin
grupei B şi care sunt folosite pe scară largă pentru combaterea
acestora.

 Nu utilizaţi în mod exclusiv erbicide care inhibă enzima

Rapiţă CL

Grâu primăvară*

Grâu toamnă

Grâu primăvară

Grâu toamnă

Orz primăvară*

Orz toamnă

Orz primăvară

Orz toamnă

Porumb*

Secară toamnă

Ovăz

Secară toamnă

Mazăre câmp

Porumb

Rapiţă convenţional

Fasole câmp

Mazăre câmp

Soia

Fasole câmp

Rapiţă de primăvară CL

Soia

Lucernă / trifoi

Sfeclă de zahăr

Floarea-soarelui CL

Cartof

 Rapiţa Clearfield® a fost creată pentru erbicidele

Clearfield®
 BASF califică hibrizii numai pentru toleranţa la
erbicidele Clearfield®, omologate
 Numai erbicidele Clearfield® omologate au
spectrul de combatere comunicat
 Utilizarea altor erbicide ALS poate cauza daune grave

la rapiţa de toamnă Clearfield®.

BASF şi companiile de seminţe partenere nu îşi
asumă nicio responsabilitate în cazul daunelor
provocate de aplicarea la rapiţa de toamnă
Clearfield® a altor erbicide de tip ALS (grupa B).

Culturile scrise cu litere gri se pot semăna în cazul calamitării culturii de rapiţă tratate
*cu mobilizarea solului sau arătură > 15 cm

Factorii care ar putea mări intervalele
menţionate:
 Aplicarea unei doze mai mari decât cea omologată
 pH sub 6.2
 Secetă pronunţată a solului (< 50% din capacitatea

normală)
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