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Co znamená produkční systém Clearfield?

Je to technologie umožňující vynikající půdní a kon-
taktní účinek herbicidů při regulaci nejen běžných, 
ale i problémových plevelů v konkrétních plodinách. 
Produkční systém Clearfield je globální projekt 
zahrnující mnoho plodin a zemí na celém světě.

Základem šlechtění nových hybridů využívaných 
v systému Clearfield je křížení, hodnocení a selek-
ce v rámci různých rostlinných druhů. Výsledkem 
tohoto výběru jsou rostliny tolerantní k herbicidům 
ze skupiny imidazolinů. 

Produkční systém Clearfield nevyužívá techniky 
GMO (geneticky modifikované odrůdy) a je uznaný 
mezinárodními institucemi jako jediný ne-GMO 
produkční systém. 

Technologii Clearfield není možné použít v tra-
dičních hybridech slunečnice, ale jen v hybridech 
označených logem Clearfield. 

Pokud byste aplikovali přípravek Pulsar 40 
na tradiční hybrid slunečnice, tento hybrid 
zlikvidujete!
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Doporučená aplikace ve slunečnici

Clearfield - produkční systém ve slunečnici umožňuje 
aplikaci přípravku Pulsar 40. Je to:

  Bezpečná postemergentní aplikace herbicidu ve slunečnici

  Řešení komplexního spektra plevelů jedním ošetřením

  Řešení problémových plevelů - řepeň, pcháč, ambrozie, záraza 

   Možno použít v rámci šetrného zemědělství - je to cílená aplikace proti plevelům

Produkční systém ve slunečnici

Wing-P
4,0 l/ha

Pulsar 40
1,2 l/ha

Pictor
0,5 l/ha
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Pulsar 40 je herbicid, inhibitor AHS. Jeho účinek 
spočívá v zabránění tvorby aminokyselin (valin, 
leucin, isoleucin), bez nichž nedochází k tvorbě 
proteinů a rostliny během 7–14 dnů odumírají. 
Pulsar 40 proniká do rostliny především kontaktně, 
povrchem listů přes voskovou vrstvu a průduchy, 
ale je přijímán také kořeny z půdy, takže vykazuje 
i reziduální účinek. 

Pulsar 40 aplikujeme postemergentně jen do Clear-
field odrůd slunečnice ve fázi 4–8 párů pravých 
listů (BBCH 14–18). Aplikujte jen do slunečnice, 
která má na obale osiva značku Clearfield, to zna-
mená, že je tolerantní k herbicidu Pulsar 40. Her-
bicid Pulsar 40 běžné odrůdy slunečnice likviduje. 
Použijte minimálně 200 l vody na hektar. Již hodinu 
po aplikaci nezpůsobí případný déšť smytí postřiku 
ani ztrátu účinnosti přípravku. 

Slunečnice je dobře konkurenceschopná vůči 
plevelům až v období, kdy jsou rostliny dostatečně 
vyvinuté. V prvních 4–5 týdnech po vysetí je mimo-
řádně důležité eliminovat plevele, aby se sluneč-
nice mohla správně vyvinout a vytvořit předpoklad 
kvalitní sklizně. Pulsar 40 aplikujte proto v době, 
kdy je většina plevelů vzešlá a plevele mají 2–4 listy. 
Později vzcházející plevele zastaví reziduální účinek 
připravku. 

Výhody aplikace přípravku Pulsar 40
  Možnost účinné a unikátní likvidace plevelů 

ve slunečnici
  Kontaktní i reziduální působení
  Výborná účinnost na široké spektrum 

jednoděložných i dvouděložných plevelů
  Řešení problémových plevelů, které jsou obtížně 

likvidovatelné preemergentně (pcháč, ambrozie, 
durman, pouva, řepeň, záraza)

  Cílená aplikace proti plevelům - je možno použít 
i v rámci šetrného hospodaření.

V případě, že očekáváme silné zaplevelení 
pozemku, nejlepší a nejjistější kontroly plevelů 
ve slunečnici se dá dosáhnout preemergentní 
aplikací přípravku Wing-P a následně aplikací 
Pulsaru 40.

  Likvidace plevelů 
nezávislá na počasí 
Půdní herbicid potřebuje pro svůj účinek 
vláhu. V suchých podmínkách klíčí 
plevele z hlubších vrstev půdy a půdní 
herbicid je nezastaví. V tom případě 
je řešením postemergentní aplikace 
Pulsaru 40.

  Dlouhodobá reziduální 
účinnost
Přípravek Wing-P má dlouhodobou rezi-
duální účinnost a to 4–5 týdnů. V půdě se 
aktivuje vláhou. Pokud bylo po aplikaci 
sucho a první vlna plevelů byla zlikvi-
dovaná Pulsarem 40, po následných 
srážkách vzchází druhá vlna plevelů, 
kterou spolehlivě kontroluje reziduální 
účinnost Wingu-P společně s reziduálním 
účinkem Pulsaru 40. 

  Komplexní řešení 
plevelů od začátku
Wing-P a Pulsar 40 jsou komplexní herbi-
cidy, které účinkují proti jednoděložným 
i dvouděložným plevelům. Wing-P zajistí 
počáteční účinnost a dlouhé reziduální 
působení a Pulsar 40 zlikviduje případné 
přerostlé nebo problémové plevele, těžko 
řešitelné preemergentně.

  Nižší riziko vzniku rezistence 
plevelů k herbicidům
Přípravky Wing-P a Pulsar 40 mají 
rozdílné mechanismy působení v rostlině, 
proto je vznik rezistence plevelů k jejich 
účinným látkám značně omezený.

Doporučení k aplikaci přípravku Pulsar 40



Dvouděložné plevele
Wing P 
4 l/ha

Pulsar 40 
1,2 l/ha

Slunečnice roční Helianthus annuus   

Rdesno červivec Polygonum persicaria    

Řepeň Xanthium    

Durman obecný Datura stramonium     

Laskavec bílý Amaranthus albus     

Merlík bílý Chemopodium album     

Laskavec žmindovitý Amaranthus blithoides     

Ibišek trojdílný Hibiscus trionium    

Bažanka roční Mercurialis annua     

Pcháč oset (výhonky) Cirsium arvense  

Svlačec rolní (výhonky) Convolvulus arvensis    

Pouva řepňolistá Iva xanthiifolia    

Laskavec zelenoklasý Amaranthus chlorostachys     

Rdesno blešník Polygonum lapathifolium    

Ambrosie peřenolistá Ambrosia artemisifolia    

Merlík zvrhlý Chenopodium hybridum    

Ředkev ohnice Raphanus raphanistrum     

Mračňák Theophrastův Abutilon Theophrasti    

Merlík mnohosemenný Chenopodium polyspermum     

Laskavec ohnutý Amaranthus retroflexus     

Pohanka svlačcovitá Bilderdykia convolvulus  

Lebeda rozkladitá Atriplex patula     

Hořčice rolní Sinapis arvensis    

Jednoděložné plevele
Bér sivý Setaria glauca     

Čirok halepský Sorghum halepense     

Čirok halepský (výhonky) Sorghum halepense   

Ježatka kuří noha Echinochloa crus-galli     

Rosička krvavá Digitaria sanguinalis     

Bér přeslenitý Setaria verticilata     

Proso seté Panicum miliaceum     

Bér zelený Setaria viridis     

Účinnost přípravků Wing P a Pulsar 40

Produkční systém ve slunečnici
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Přípravek Pictor je registrovaný ve slunečnici 
na ochranu proti těmto houbovým chorobám: hlízen-
ka obecná (Sclerotinia sclerotiorum), alternáriová 
skvrnitost slunečnice (Alternaria alternata) a plíseň 
šedá (Botrytis cinerea). V pokusech byla prokázána 
výborná účinnost i na další choroby slunečnice - 
fomovou hnilobu slunečnice (Phoma mcdonaldii), 
červenohnědou skvrnitost slunečnice (Diaporthe 
helianthi), rez slunečnice (Puccinia helianthi).

 Jen jedno ošetření je rizikové

Ošetřujeme-li slunečnici ve stádiu 6–8 párů listů, 
zasahujeme jen proti časnému napadení stonků 
sklerotinií a diaporthe. Neřešíme tím chororoby 
úborů, které se vyskytují až později. Věnujeme-li 
však pozornost jen ochraně úborů během kvetení, 
může časná infekce stonků též způsobit značné 
škody. Období, kdy dochází k infekci, je velmi 
dlouhé - 2 až 3 měsíce. Pro bezpečnou fungicidní 
ochranu slunečnice je tedy nutno ošetřit porosty 
dvakrát a to ve stádiu 6–8 listů (BBCH 16–18) 
a na začátku kvetení (BBCH 61–65). Doporučená 
dávka přípravku Pictor je 0,4–0,5 l/ha. 

Výjimečná vlastnost fungicidu Pictor
Je známo, že standardní fungicidní ošetření chrání 
rostliny před infekcí nadzemních částí a proti choro-
bám nacházejícím se v půdě neúčinkuje. Pictor má 
mimořádnou vlastnost - snižuje infekci kořenového 
krčku slunečnice, pocházející z půdy. 

Standard 2×

Pictor 0,5 l/ha 2×

Pictor - aplikace ve slunečnici a její výhody



Vliv fungicidní ochrany přípravkem Pictor 
na výnos slunečnice a obsah oleje (Szeksárd 2001, 4 opakování)

Nárůst produkce oleje
Aplikace přípravku Pictor zvyšuje nejen produkci 
nažek, ale i obsah oleje.

 Průměrný výnos (t/ha)
 Výnos oleje (t/ha)
 Obsah oleje (%)

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0
Standard 1 (2 ×) Standard 2 (2 ×) Standard 3 (2 ×) Pictor 0,5 l/ha (2 ×)

2,73
2,81 2,87

3,31

1,93

58,3

57,057,3

53,2

1,641,61
1,45

Kompletní spektrum účinku
V současnosti pěstované hybridy slunečnice 
se liší odolností k chorobám. Během vegetace 
může slunečnici napadnout více houbových 
patogenů. Úplnou jistotu fungicidního ošet-
ření proto zaručuje přípravek, který účinkuje 
na všechny choroby slunečnice. Takovým 
přípravkem je Pictor. 

 Sclerotinia kořenový krček
 Sclerotinia úbory
 Sclerotinia
 Alternaria stonky
 Padlí
 Diaporthe
 Foma

N
ap

ad
en

í (
%

)

Neošetřená kontrola Konker 1,5 l/ha (2×) Pictor 0,5 l/ha (2×)

100 %

93 %

61 %

54 %

66 %

54 %

34 %33 %

64 %

48 %

18 %

44 %

11 %13 %
9 %

Produkční systém ve slunečnici
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Hlavní výhody produkčního systému Clearfield

1. V technologii Clearfield se používá herbicid 
Pulsar 40, který likviduje jak jednoděložné, 
tak dvouděložné plevele. Pokud potřebu-
jeme na pozemku řešit kompletní spektrum 
jednoděložných i dvouděložných plevelů, je 
technologie Clearfield tou správnou volbou.

2. Hlavní účinek Pulsaru 40 je přes listy pleve-
lů, ale rostliny ho přijímají i kořeny z půdy. 
Vyznačuje se i reziduálním účinkem, což 
znamená, že zastavuje klíčení další vlny 
plevelů. Technologie Clearfield tedy nabízí 
delší dobu ochrany porostu, nejen zastavení 
vyklíčených plevelů, ale díky reziduálnímu 
působení přes půdu i likvidaci plevelů, které 
vyklíčí po aplikaci.

3. Pulsar 40 řeší obtížně hubitelné plevele 
ve slunečnici, jako jsou řepeň, pouva, 
ambrózie a pcháč. Účinnost Pulsaru 40 
na pcháč je dostačující, pcháč je retardova-
ný, zůstává v podrostu a dále nekonkuruje 
slunečnici. Technologie Clearfield udrží 
pcháč pod prahem hospodářské škodlivosti. 
Pcháč je problémový plevel a na odstranění 
z pozemku je třeba ho důkladně řešit v ná-
sledné plodině, např. v obilninách pomocí 
fenoxykyselin.

4. Díky tomu, že Pulsar 40 má vedle kontakt-
ního i reziduální působení a působí na kom-
plexní spektrum plevelů, stačí v normálních 
podmínkách jen jedna aplikace v dávce 
1,2 l/ha za sezónu. Není třeba přidávat gra-
minicid ani provádět více aplikací na nově 
vzcházející vlny plevelů.

5. Technologii Clearfield věří i osivářské 
společnosti a proto se nabídka hybridů kaž-
doročně rozšiřuje. Hybridy Clearfield šlechtí 
většina významných producentů osiva.

  Kompletní řešení

  Kontaktní i reziduální účinek

 Účinek na problémové plevele 

 Řešení plevelů jedním přejezdem

  Široká nabídka hybridů

Produkční systém ve slunečnici



Účinek Pulsaru 40 na pcháč 

Neošetřená kontrola

Produkční systém ve slunečnici
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Pravidla pro využívání technologie Clearfield 
při pěstování slunečnice

Pravidlo Proč? Jak?

Střídání plodin

Střídání plodin umožňuje využití 
alternativních herbicidů a způsobů 
přípravy půdy, podporuje správnou 
hospodářskou praxi, omezuje výskyt 
chorob a škůdců.

Clearfield slunečnici vždy střídejte 
s plodinami, které nejsou v techno-
logii Clearfield, např. kukuřicí nebo 
obilninami. Používejte min. 3-leté 
osevní sledy.

Střídejte  
nejen plodiny,  
ale i herbicidy

Tento postup omezuje selekci plevelů, 
ke které by mohlo dojít stálým použí-
váním herbicidů inhibujících ALS. Je 
to alternativní způsob kontroly výdrolu 
Clearfield slunečnice a plevelů, které 
by mohly mít rezistenci k herbicidům 
inhibujícím ALS.

Na jednom pozemku aplikujte 
max. 2 herbicidy inhibující ALS 
(HRAC skupina B) během 4 let. 
Při ochraně rostlin se nespoléhejte 
jen na tento typ herbicidů.

Kontrola  
výdrolu  
slunečnice

Výdrol působí v následné plodině jako 
konkurent a může být zdrojem šíření 
chorob. Křížové opylení rostlinami 
z výdrolu přináší riziko vzniku herbi-
cidní tolerance.

Výdrol Clearfield slunečnice můžete 
kontrolovat všemi dostupnými herbici-
dy registrovanými na likvidaci slu-
nečnice s výjimkou sulfonylmočovin. 
U nich by v důsledku křížové tole-
rance mohl být účinek nedostatečný. 
Vyhněte se produkci osiva z výdrolu 
jak na pěstitelských plochách, tak 
mimo ně.

Kontrola planě  
rostoucí  
slunečnice*

Snižuje možnost křížového opylení 
planých slunečnic s Clearfield 
slunečnicemi.

Likvidace planě rostoucích slunečnic 
v blízkosti polí s Clearfield slunečnicí 
(příkopy, meze, okolí plotů) aplikací 
jiných herbicidů než inhibitorů ALS 
a pokosením před vysemeněním.

Dodržení  
doporučených  
dávek

Doporučená dávka zaručuje nej-
účinnější ochranu proti plevelům 
v různých podmínkách prostředí. 
Aplikací správné dávky přípravku 
se minimalizuje selekční tlak a vznik 
tolerance plevele k herbicidu. 

Dodržujte pokyny uvedené na etiketě 
přípravku, které jsou výsledkem testů 
účinnosti s ohledem na vliv herbicidu 
na výnos plodiny a nejlepší možnou 
ochranu před plevely.

Nepoužívání  
perzistentních  
ALS herbicidů**

Zabrání se tak účinku i na Clearfield 
slunečnice s negativním vlivem 
na selektivitu plodiny.

Při pěstování předplodiny nepoužívej-
te perzistentní ALS účinné látky.

Pěstitelé by měli technologii Clearfield používat jen jako jeden z mnoha způsobů a jen na pozemcích, kde je jí třeba.
* Týká se oblastí, kde se vyskytují planě rostoucí slunečnice
** Podrobné informace získáte od zástupců společnosti BASF

Pro zajištění dobrých a dlouhodobě udržitelných výsledků herbicidní technologie Clearfield 
je nutno se řídit některými zásadami.

Produkční systém ve slunečnici
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ES ARAMIS CL Agrofinal s.r.o. – Euralis

Typ:  dvouliniový - Sc
Ranost: středně raný 
Vzrůst:  středně vysoký 
Výsevek:  65-70.000 nažek

• Vysoký výnos a velmi dobrá olejnatost
• Výborný zdravotní stav a odolnost suchu
• Nepoléhavost a plasticita
• Registrace: EU (BG 2010, I 2010)  

ES FLORIMIS CL Agrofinal s.r.o. – Euralis

Typ:  dvouliniový - Sc
Ranost: středně raný 
Vzrůst:  středně vysoký 
Výsevek:  65-70.000 nažek

• Vysoký výnos a velmi dobrá olejnatost
• Výborný zdravotní stav a odolnost suchu
• Nepoléhavost a plasticita
• Registrace: EU (BG 2010, I 2010)  

LG 54.51 HOCL (Limagrain)

Nově registrovaný hybrid s dlouho očekávanou kombinací vlastností  
v jednom hybridu.
Zvýšený obsah kyseliny olejové a vhodnost pro technologii Clearfield.
Možnost časné sklizně.

• Středně vysoké rostliny s vyrovnanými úbory
• Velmi dobrý obsah kyseliny olejové
• Vhodný do všech oblastí pěstování slunečnice
• Dobrý zdravotní stav, vysoká odolnost  

proti sklerotinii úborů a phomopsis
• Celkový zdravotní profil na dobré úrovni
• Rezistentní proti všem známým rasám  

plasmopary

Hybridy slunečnice určené pro technologii Clearfield 
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LG 56.58 CL (Limagrain)

Středně raný hybrid do všech podmínek
Rezistentní vůči herbicidnímu přípravku Pulsar 40
Nejvyšší výnosy v každém ročníku

• Střední až vyšší vzrůst
• Větší, vyrovnané úbory s optimálním sklonem
• Po aplikaci herbicidu nereaguje dočasným sežloutnutím,  

růst pokračuje dále bez zpomalení
• Vysoký potenciál výnosu, dobrá olejnatost
• Dobrý zdravotní stav

MAS 91.IR (Soufflet Agro – Maisadour semences)

Typ hybridu: dvouliniový hybrid
Tvar úboru:  středně vypouklý s minimálním obsahem „dužniny“
HTS:  50–55 g
Olejnatost:  47–50 %
Registrace:  Srbsko 2009, v registraci: Maďarsko, Itálie, Rumunsko, Bulharsko
Výsevek:  65–70 tis. semen/ha

• Raný hybrid slunečnice s vysokým výnosovým potenciálem; uplatní se v lokalitách, 
kde je požadovaná ranost, snadná sklizeň a nízká vlhkost semen

• Clearfield hybrid přirozeně tolerantní k herbicidu s účinnou látkou  
imazamox PULSAR 40, což zjednodušuje a zefektivňuje ochranu  
proti plevelům a řeší i možnost POST ošetření

• Rychlý počáteční růst, velmi tolerantní k suchu a stresovým podmínkám,  
je plastický a snáší i opožděné setí

• Velmi dobrá odolnost k poléhání
• Odolný vůči napadeni padlím a phomopsis, středně odolný vůči 

fomové hnilobě a sklerotinii

PARAISO 102 CL (Saaten-union)

Ranost:  Středně raný
Vzrůst: Vysoký 
Výsevek:  60-65 000 semen/ha
Registrace: Hybrid registrovaný v EU 2008

• Homogenní, vyrovnaný, dobrá odolnost polehání
• Vysoká HTS, obsah oleje a výnos vysoký
• Rychlý vývoj a mimořádně dobrý zdravotní stav po dobu celé vegetace
• Odrůda je rezistentní proti rasám plísně slunečnicové (Plasmopara halstedii).
• Proti verticiliu, sclerotinii a proti phomě má Paraiso 102 CL  

všeobecně dobrou rezistenci.

Hybridy slunečnice určené pro technologii Clearfield 
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Produkční systém ve slunečnici

ES Amis CL (Sumi Agro)

Excelentní hybrid s vysokým obsahem oleje, vysokým a jistým výnosem
Ranost:  středně raný 
Vhodný pro  produkční systém Clearfield
Na základě vynikajících výsledků je povolen pro použití v sezóně 2011 na výjimku

• Vhodný pro všechny typy půd
• Střední tolerance v suchých podmínkách
• Velmi vysoký výnos zrna, vysoký obsah oleje
• Vysoká odolnost proti hlavním houbovým chorobám
• Středně rychlý počáteční růst
• Středně rané kvetení, vysoká výška rostlin
• Středně rané dozrávání

ES Artimis CL (Sumi Agro)

Hybrid s velmi vysokým výnosem zrna a obsahem oleje
Ranost:  středně raný 
Odolný k přípravku Pulsar 40, tj. vhodný pro produkční systém Clearfield
Vysoký obsah oleje 48–49 %
Nižšího vzrůstu, odolný proti phomopsis a phomě

• Vhodný pro všechny typy půdních podmínek
• Střední tolerance v suchých podmínkách
• Velmi vysoký výnos zrna, vysoký obsah oleje
• Vysoká odolnost proti hlavním houbovým chorobám
• Středně rychlý počáteční růst
• Středně rané kvetení, vysoká výška rostlin
• Středně rané dozrávání

ES Tectonic CL/HO (Sumi Agro)

Excelentní hybrid s vysokým obsahem oleje, vysokým a jistým výnosem
Ranost:  středně raný
Patří mezi vysoce olejnaté hybridy (HO) 

• Tolerantní k herbicidu Pulsar 40
• Odrůda pro produkční systém Clearfield, vyšší efektivita využívání herbicidů
• Významný obsah kyseliny olejové pro High Oleic použití
• Velký průměr úboru a dobrá stabilita – pro stabilní produkci s vysokou výtěžností
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MAS 93 iR - CL (Sumi Agro)

Hybrid nižšího vzrůstu s výborným výnosovým potenciálem
Ranost:  raný
Olejnatost:  vysoká
IMI odolnost

• Dobrá odolnost k chorobám (Phoma, Phomopsis, Sclerotinia)
• Velmi dobrý počáteční růst
• Vhodný na zaplevelé pozemky (Ambrosia, Xanthium)

NK Alego (Syngenta)

Typ:  dvouliniový hybrid
Ranost:  středně raný
Vzrůst:  středně vysoký
Balení: 1 sáček = 150 000 semen
Moření:  metalaxyl-m + fludioxonil, Cruiser 350 FS

• Nejnovější hybrid se zabudovanou imidazolinovou rezistencí
• Registrovaný 2007 v Maďarsku
• Středně raný hybrid s velmi dobrou odolností vůči  

celému spektru chorob listů a stonků
• Středně vysoký vzrůst umožňuje využití portálových postřikovačů
• Vysoký výnosový potenciál odvozený z mateřských linií  

se vyrovná běžným hybridům slunečnice
• V Maďarsku v OMMI dosáhl v roce 2006 výnosu 3,51 t/ha
• Nadstandardní obsah oleje – vloni dosáhl 47,15 %

NK Neoma (Syngenta)

Typ:  dvouliniový hybrid
Ranost:  středně raný
Vzrůst:  nízký až střední
Balení: 1 sáček = 150 000 semen
Moření: metalaxyl-m + fludioxonil, Cruiser 350 FS

• Obsah oleje je jeden z nejvyšších mezi konkurenčními hybridy,  
dosahuje průměrně 47,3 %

• Rostliny jsou nižšího vzrůstu, což umožňuje používat portálové postřikovače  
po celou dobu vegetace

• Velmi dobře reaguje na intenzifikační faktory a standardní fungicidní ochranu
• Tradičně dobrá rezistence vůči všem známým typům Plasmopara halstedii
• Průměrná až dobrá rezistence vůči Diaporthe helianthi a Sclerotinia sclerotiorum

Hybridy slunečnice určené pro technologii Clearfield 
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Mooglli CL (HiOl) (VP Agro – RAGT)

3 přednosti: HiOl, výnos oleje/ha, technologie Clearfield
Typ:  dvouliniový hybrid
Ranost:  středně raný
Vzrůst:  středně vysoký
Výsevek:  60–65 000 semen/ha

• Hybrid je odolný k 9 rasám plísně slunečnice
• Má vysoký obsah oleje
• Má dobrý zdravotní stav
• Kombinace bezpečné ochrany proti plevelům a vysoké produkce oleje z ha

Sikllos CL (VP Agro – RAGT)

2 přednosti: výnos oleje/ha, technologie Clearfield
Typ:  dvouliniový hybrid
Ranost:  středně raný
Vzrůst:  středně vysoký
Výsevek:  60–65 000 semen/ha

• Hybrid je odolný k 9 rasám plísně slunečnice
• Vysoký výnos oleje z ha
• Dobrý zdravotní stav
• Kombinace bezpečné ochrany proti plevelům a vynikající odolnosti k suchu
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Produkční systém ve slunečnici

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.  
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.  
Tento materiál má pouze informativní charakter.

BASF spol. s r.o., Šafránkova 3, 155 00 Praha 5, Česká republika
tel.: +420 235 000 111, www.agro.basf.cz


