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Bevezetés
 

A BASF Magyarországon 2005-ben vezette be napraforgóban a Clearfield® gyomirtási rendszert,  
amely néhány éven belül a termesztéstechnológia nélkülözhetetlen elemévé vált a gyomirtási 

problémákkal küzdő napraforgó-termesztők körében. A fejlesztési munka azonban nem állt meg  
ezen a ponton, a kutatás tovább folyt, és 2006-ban a BASF együttműködve a Nidera nemesítő  

házzal hagyományos nemesítési technikát alkalmazva azonosította, majd bejelentette  
a CLHA Plus gént, amely a Clearfield® Plus hibridek* kialakításának alapjául szolgált.

*A Clearfield® Plus napraforgókat a Clearfield® napraforgókhoz hasonlóan a szokásos engedélyezési eljárás során az Európai Unió illetékes szervei megvizsgálták  
és elfogadták. Nem tartalmaznak idegen gént, tehát nem tartoznak a „genetikailag módosított szervezet” (GMO) kategóriába.
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A Clearfield® Plus 
gyomirtási rendszer



Clearfield® Plus
Gyomirtási rendszer 5

Mit is jelent a termesztők számára a „Plus” a Clearfield® Plus gyomirtási rendszerben
a már jól ismert Clearfield®-hez képest?
1. Magasabb termés- és olajhozamok hektáronként.
2. Még erősebb gyomirtó hatás a Pulsar® Plus innovatív adjuváns rendszerével.
3. A nemesítő házak a legjobb hibridjeikbe, nemes vonalakba építik be az új gént.
4. Magasabb szintű imidazolinon-ellenállóság a Clearfield® Plus hibridek esetében. 
5. Az árvakelés irtásának leegyszerűsödése.
6. A Clearfield® Plus minősítési rendszer biztonsága.

Mit is jelent a „Plus”?

A csomagoláson mindig ellenőrizze 
az alábbiakat:

 A márkanév Pulsar® Plus 
 A doboz narancssárga színű 
 A termékcímke narancssárga 
 A címkén szereplő ajánlás:  

 „Kizárólag Clearfield® Plus  
 (CLHA Plus gént tartalmazó, CL Plus, CLP)  
 hibrideken alkalmazható.”

A Clearfield® Plus gyomirtási rendszer egyik eleme a magasabb szintű imidazolinon-toleranciával 
rendelkező Clearfield® Plus napraforgóhibrid. A kizárólag ezeken a hibrideken használható 
Clearfield® Plus gyomirtási technológia a következő lépésekből áll: 

 Tartós talajon keresztüli hatást biztosító preemergens kezelés (1,0 l/ha Spectrum® 720 EC). 

 A kétszikű gyomok 2-4 leveles állapotában, illetve egyszikű gyomok esetén gyökérváltásig  
 állományban kipermetezett Pulsar® Plus 2,0 literes hektáronkénti dózisban.

A Clearfield® Plus gyomirtási rendszer a legmodernebb magas hozamú hibrideket kombinálja széles 
hatásspektrumú gyomirtó szerrel. A technológia talajon és levélen keresztül ható elemeivel kiküszöböli 
az időjárástól való függőséget, biztonságot adva a termesztőnek a gyomok okozta terméskiesés 
elkerülésében.

+
Spectrum®

720 EC
1,0 l/ha

 01 09 31 32 35 51 57

bemosócsapadék nélkül is hat

bemosócsapadékkal hat, tartós talajhatás

időjárástól független hatás keléstől a sorok záródásáig

Pulsar® Plus 2,0 l/ha
a kétszikű gyomok 2-4 leveles 
állapotában, egyszikű gyomok 

esetén gyökérváltásig

Fejlettségi stádiumok 
a BBCH-skála alapján

Technológiai ajánlatunk a napraforgó gyomirtására a Clearfield® Plus gyomirtási rendszer alkalmazásával
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A magasabb terméshozam a magasabb terméspotenciállal rendelkező hibrideknek 
és a Pulsar® Plus hatékonyabb és kiegyenlített gyomirtó hatásának köszönhető. 

A gyomok rendkívüli fertőzöttség esetében képesek akár 100%-os terméskiesést is okozni.  
A gyors, gyomok számára radikális, ám a Clearfield® Plus napraforgóhibridek számára 
kíméletes Pulsar® Plus-gyomirtásnak köszönhetően a napraforgók elérhetik a bennük rejlő 
genetikai potenciált.

Magasabb termés-
és olajhozamok hektáronként

Még erősebb gyomirtó hatás 
a Pulsar® Plus innovatív 
adjuváns rendszerével 

A Pulsar® Plus adjuváns rendszerében a vivőanyagok speciális keveréke biztosítja, hogy 
rövidebb idő alatt nagyobb mennyiségű hatóanyag szívódik fel a gyomnövényekbe, ezért azok 
gyorsabban és nagyobb biztonsággal pusztulnak el. A Pulsar® Plus ezért fejlettebb egyszikű 
gyomokat is elpusztít, és extrém száraz körülmények között is kitűnő hatást biztosít. 

Az adjuváns rendszer egyrészt gyorsítja a hatóanyag átjutását a gyomok viaszrétegén, másrészt 
jelentősen javítja a levélfelületen való megtapadást és szétterülést. Az imazamox hatóanyag hektárra 
vetített adagja nem változik, mégis több jut be a gyomnövények levelébe, így érthető módon emelkedik 
a gyomirtási hatékonyság. A BASF fejlesztői számos adjuváns rendszert kipróbáltak, hogy minden 
szempontból optimális megoldást találjanak, ami nem más, mint a Pulsar® Plus.
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3,5 l/ha 

+ Pulsar® 40 SL
1,2 l/ha

Versenytárs
pre+poszt

kezelés

Spectrum® 720 EC
1,0 l/ha

+ Pulsar® Plus
2,0 l/ha

2,8

5,2

Versenytárs hibrid Clearfield® hibrid* Clearfield® Plus hibrid*

2,0

5,2

2,1

5,7

Kiemelkedően magas terméseredmények a Clearfield® Plus technológiával

* Azonos genetikai hátterű IMISUN ill. CLHA+ gént hordozó hibridek.
Posztemergens technológiák (hibrid+gyomirtó szer) terméseredményének összehasonlítása, BASF kísérletek 2016
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Parlagfű esetében a kezelés optimális időpontja a 2-4 leveles állapot, mert ekkor még nincs lehetősége a gyomnövénynek 
oldalhajtás képzésére. A pusztulás gyorsan, biztosan végbemegy.

Kezeletlen parlagfű

Pulsar® 40 SL permetlé eloszlása parlagfű levelén

Pulsar® Plus-szal kezelt parlagfű

Pulsar® Plus permetlé eloszlása parlagfű levelén

Még erősebb gyomirtó hatás 
a Pulsar® Plus innovatív 
adjuváns rendszerével 
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A fehér libatop levele, főleg száraz időben, vastag viaszréteget fejleszt, akadályozva ezzel a gyomirtó szerek felszívódását.  
Ebben a helyzetben mutatkozik meg a Pulsar® Plus új adjuváns rendszerének előnye, ugyanis a többkomponensű vivőanyag 
képes áttörni a viaszréteget, és így bejuttatni a hatóanyagot a levél szövetébe.

Kezeletlen fehér libatop

Pulsar® 40 SL permetlé eloszlása fehér libatop levelén

Pulsar® Plus-szal kezelt fehér libatop

Pulsar® Plus permetlé eloszlása fehér libatop levelén
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A kakaslábfű esetében a levélen keresztüli gyomirtás nehézségét az adja, hogy keskeny leveleivel, melyek száraz időben 
„furulyázásra” is hajlamosak, nagyon kis felület áll rendelkezésre a hatóanyag felvételére. A Pulsar® Plus új adjuváns rendszerének 

másik jó tulajdonságát is itt tapasztalhatjuk meg, hiszen nemcsak a viaszoldással, hanem a levélen való szétterülés javulásával is 
segíti a hatóanyag-felvételt. A kihúzott példányon jól látható, hogy a hajtás és a gyökérzet tenyészőcsúcsai egyaránt elhaltak.

Kezeletlen kakaslábfű

Pulsar® 40 SL permetlé eloszlása kakaslábfű levelén

Pulsar® Plus-szal kezelt kakaslábfű

Pulsar® Plus permetlé eloszlása kakaslábfű levelén
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A csattanó maszlag rendkívül érzékenyen reagál, turgorát és haragoszöld színét egy napon belül elveszti, összefonnyadva adja 
meg magát még az optimális 2-4 leveles fejlettség után is.

A fekete csucsor a csattanó maszlaghoz hasonlóan a burgonyafélék családjába tartozik, így szintén nagyon érzékeny az imazamox 
hatóanyagra. Pusztulásának módja azonban eltérő, ez esetben a tenyészőcsúcs kisárgul, az öreg levelek pedig szabályosan 
megfeketednek, így adja fel a vízért, tápanyagért folytatott küzdelmet a közben egészségesen fejlődő napraforgóval szemben.

Esetenként a közeli rokonságban lévő fajok is különböző érzékenységet mutatnak, példa erre a fehér és a pokolvar libatop.  
Maga a növénycsalád nagyon érzékeny az imazamox hatóanyagra, viszont a pokolvar libatop levele nem annyira viaszos,  
mint fehér rokonáé, így pusztulása is gyorsabb, még túl fejlett példányok esetében is.

Kezeletlen csattanó maszlag

Kezeletlen fekete csucsor

Kezeletlen pokolvar libatop

Pulsar® Plus-szal kezelt csattanó maszlag

Pulsar® Plus-szal kezelt fekete csucsor

Pulsar® Plus-szal kezelt pokolvar libatop
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A mezei acattal szemben is nagy hatékonysággal léphetünk fel Pulsar® Plus-kezeléssel. Itt a legfontosabb a pontos időzítés,  
mert nemcsak a viaszos levéllel, de a talajban lévő és folyamatos háttértámogatást adó rizómatömeggel is meg kell küzdeni.  

Az optimális időzítés a tőlevélrózsás állapot, amikor a levelek már szétterültek, de a hosszanti növekedés még nem indult meg.  
Ahogy a kép is mutatja, az ekkor kezelt acat a földön marad és sárgulva sínylődik.

A vadköles esetében a levél ritkás, ám hosszú szőrözöttségével kell megküzdenie a gyomirtó szernek ahhoz, hogy a levélbe 
hatolhasson. A Pulsar® Plus adjuváns rendszere segít elkerülni, hogy a permetcsepp a szőrökön apró gömbökként fennakadjon,  

s így az eljut a levél szövetéig, hogy hatását kifejtse.

Kezeletlen mezei acat Pulsar® Plus-szal kezelt mezei acat

Kezeletlen vadköles Pulsar® Plus-szal kezelt vadköles

A Pulsar® Plus új adjuváns 
rendszere a szétterülés 
javulásával is segíti 
a hatóanyag-felvételt.
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Clearfield® Plus
Hibridek
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A nemesítő házak a legjobb hibridjeikbe, 
nemes vonalakba építik be az új gént

A nemesítő házak a legkorszerűbb, ezáltal legnagyobb terméspotenciállal rendelkező hibridekbe 
visszakeresztezéssel építik be a CLHA Plus gént. Így hozzák létre a Clearfield® Plus hibrideket, 
melyek a termésben és az olajtartalomban való előrehaladást szolgálják. A Clearfield® Plus hibridek 
genetikai hátterének kiindulópontja nemes napraforgó, hiszen a CLHA Plus gén azonosítása nemes 
napraforgóvonalból kiindulva történt. A korábban használt és vadnapraforgóból származó IMISUN gén 
járulékos tulajdonságai így teljes mértékben ki lettek küszöbölve, ezért a Clearfield® Plus hibridek 
maximális genetikai potenciálja a magasabb termésben és olajtartalomban is megjelenik.



Clearfield® Plus
Gyomirtási rendszer14

Clearfield® Plus  
napraforgóhibrid

Tulajdonságok  
(genetikai, biológiai jellemzők)

Hova, hogyan javasoljuk?  
(termőhelyi adottságok, tőszám, technológia)

EUROPA CLP 

A növény szára stabil, középmagas, levelei halványzöldek, közepes méretűek.  
Középkései virágzású, önporzó, 95% feletti termékenyülési képességgel rendelkezik. 
Tányérállása félig bókoló, konvex. 
Verticiliummal szemben ellenálló, Sclerotinia-, Plasmopara-, Phoma-, Phomopsis-, 
Alternaria-fertőzésre kevésbé érzékeny. 
„Yellow flash”-hatást nem mutat, agrotechnikai rugalmasság jellemzi.  
Terméspotenciálja: 4,5-5 t/ha, HL-tömege magas, olajtartalma 48% feletti.

Szárazságtűrése, évjárati toleranciája révén a szélsőséges 
adottságok kivételével minden hazai napraforgó-termőtájon 
vethető. Vetése a vetési időszak elején ajánlott.

Javasolt növénysűrűség: 55-60 ezer tő/ha.

ES GENESIS 
A hazai napraforgópiacon jelenleg a legkorábbi CLP hibrid. Generatív növény,  
amely nem nő magasra, ezzel minimalizálja a megdőlés esélyét, és megkönnyíti  
a betakarítást.

Kiváló választás azoknak, akinek fontos a korai betakarítás  
és a magas termésszint. 

Javasolt növénysűrűség: 55-65 ezer tő/ha.

ES CANDIMIS 
Középérésű CLP hibrid, amely a magas termésszint mellett kiemelkedő 
stressztoleranciával rendelkezik. Jól bizonyította ezt a kihívásoktól sem mentes  
2015-ös szezonban, amikor stabilan magas termésszintet produkált országszerte.

Erős stressztoleranciával rendelkező hibrid,  
igényli és meghálálja a magasabb tőszámot. 

Javasolt növénysűrűség: 60-65 ezer tő/ha.

ES POETIC 
Középérésű magas-olajsavas hibrid, kiváló olajsavtartalommal. A 2015-ös demó 
kísérletekben 91,5%-kal a legmagasabb értéket produkálta. Erőssége emellett jó  
kelési erélye és Sclerotinia-toleranciája.

Azoknak ajánljuk, akik a magas termésszint mellett  
a kiemelkedő olajsavtartalmat is fontosnak tarják.  
Magas szintű betegségtoleranciája a teljes tenyészidő  
alatt komoly biztonságot nyújt.

Javasolt növénysűrűség: 55-65 ezer tő/ha.

LG 56.97 CLP

Középérésű, nagy olajtartalmú napraforgóhibrid, kiemelkedő termőképességgel és 
termésbiztonsággal rendelkezik. A magyarországi regisztrációs kísérletek első évében  
(2014) termése 4,03 t/ha, olajtartalma 49,5% volt, jelenleg másodéves fajtajelölt. 
Rezisztens a szádor A-E rasszaival és a peronoszpórával szemben. A leggyakrabban 
előforduló szár- és tányérbetegségekkel szemben jó ellenállósággal rendelkezik.

Javasolt tőszáma: 50-55 ezer tő/ha.

Állományszárítás ajánlott.

LHA 364/42 (fajtajelölt)

Ígéretes, középérésű, nagy olajtartalmú fajtajelölt. Termőképessége versenyképes  
a jelenleg legnagyobb területen termelt herbicidrezisztens hibridekkel. Kezdeti fejlődése 
gyors, virágzása korai. A kaszatok telítődése intenzív, ezerkaszattömege nagy, olajtartalma 
45-47%-os. Peronoszpórarezisztens, és jól ellenáll a leggyakrabban előforduló szár-  
és tányérbetegségeknek.

Javasolt növénysűrűség: 55-57 ezer tő/ha.

MAS 92.CP

Az innovatív Clearfiled® Plus-technológiára kifejlesztett középkorai érésű 
napraforgóhibrid.  
Átlagon felüli kezdeti fejlődése homogén növényállományt eredményez.  
Kitűnő peronoszpórarezisztencia jellemzi, évjárattól függetlenül. A technológiai  
és genetikai fejlődés ötvözeteként, fejlesztési kísérleteink legjobbjaként szerepelt  
a herbicidtoleráns szegmensben.

Kitűnő kórtani jellemzőiből és jó alkalmazkodóképességéből 
adódóan remek termőteljesítményre képes minden területen.

Javasolt növénysűrűség: 52-55 ezer tő/ha.
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Clearfield® Plus  
napraforgóhibrid

Tulajdonságok  
(genetikai, biológiai jellemzők)

Hova, hogyan javasoljuk?  
(termőhelyi adottságok, tőszám, technológia)

EUROPA CLP 

A növény szára stabil, középmagas, levelei halványzöldek, közepes méretűek.  
Középkései virágzású, önporzó, 95% feletti termékenyülési képességgel rendelkezik. 
Tányérállása félig bókoló, konvex. 
Verticiliummal szemben ellenálló, Sclerotinia-, Plasmopara-, Phoma-, Phomopsis-, 
Alternaria-fertőzésre kevésbé érzékeny. 
„Yellow flash”-hatást nem mutat, agrotechnikai rugalmasság jellemzi.  
Terméspotenciálja: 4,5-5 t/ha, HL-tömege magas, olajtartalma 48% feletti.

Szárazságtűrése, évjárati toleranciája révén a szélsőséges 
adottságok kivételével minden hazai napraforgó-termőtájon 
vethető. Vetése a vetési időszak elején ajánlott.

Javasolt növénysűrűség: 55-60 ezer tő/ha.

ES GENESIS 
A hazai napraforgópiacon jelenleg a legkorábbi CLP hibrid. Generatív növény,  
amely nem nő magasra, ezzel minimalizálja a megdőlés esélyét, és megkönnyíti  
a betakarítást.

Kiváló választás azoknak, akinek fontos a korai betakarítás  
és a magas termésszint. 

Javasolt növénysűrűség: 55-65 ezer tő/ha.

ES CANDIMIS 
Középérésű CLP hibrid, amely a magas termésszint mellett kiemelkedő 
stressztoleranciával rendelkezik. Jól bizonyította ezt a kihívásoktól sem mentes  
2015-ös szezonban, amikor stabilan magas termésszintet produkált országszerte.

Erős stressztoleranciával rendelkező hibrid,  
igényli és meghálálja a magasabb tőszámot. 

Javasolt növénysűrűség: 60-65 ezer tő/ha.

ES POETIC 
Középérésű magas-olajsavas hibrid, kiváló olajsavtartalommal. A 2015-ös demó 
kísérletekben 91,5%-kal a legmagasabb értéket produkálta. Erőssége emellett jó  
kelési erélye és Sclerotinia-toleranciája.

Azoknak ajánljuk, akik a magas termésszint mellett  
a kiemelkedő olajsavtartalmat is fontosnak tarják.  
Magas szintű betegségtoleranciája a teljes tenyészidő  
alatt komoly biztonságot nyújt.

Javasolt növénysűrűség: 55-65 ezer tő/ha.

LG 56.97 CLP

Középérésű, nagy olajtartalmú napraforgóhibrid, kiemelkedő termőképességgel és 
termésbiztonsággal rendelkezik. A magyarországi regisztrációs kísérletek első évében  
(2014) termése 4,03 t/ha, olajtartalma 49,5% volt, jelenleg másodéves fajtajelölt. 
Rezisztens a szádor A-E rasszaival és a peronoszpórával szemben. A leggyakrabban 
előforduló szár- és tányérbetegségekkel szemben jó ellenállósággal rendelkezik.

Javasolt tőszáma: 50-55 ezer tő/ha.

Állományszárítás ajánlott.

LHA 364/42 (fajtajelölt)

Ígéretes, középérésű, nagy olajtartalmú fajtajelölt. Termőképessége versenyképes  
a jelenleg legnagyobb területen termelt herbicidrezisztens hibridekkel. Kezdeti fejlődése 
gyors, virágzása korai. A kaszatok telítődése intenzív, ezerkaszattömege nagy, olajtartalma 
45-47%-os. Peronoszpórarezisztens, és jól ellenáll a leggyakrabban előforduló szár-  
és tányérbetegségeknek.

Javasolt növénysűrűség: 55-57 ezer tő/ha.

MAS 92.CP

Az innovatív Clearfiled® Plus-technológiára kifejlesztett középkorai érésű 
napraforgóhibrid.  
Átlagon felüli kezdeti fejlődése homogén növényállományt eredményez.  
Kitűnő peronoszpórarezisztencia jellemzi, évjárattól függetlenül. A technológiai  
és genetikai fejlődés ötvözeteként, fejlesztési kísérleteink legjobbjaként szerepelt  
a herbicidtoleráns szegmensben.

Kitűnő kórtani jellemzőiből és jó alkalmazkodóképességéből 
adódóan remek termőteljesítményre képes minden területen.

Javasolt növénysűrűség: 52-55 ezer tő/ha.
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Clearfield® Plus  
napraforgóhibrid

Tulajdonságok  
(genetikai, biológiai jellemzők)

Hova, hogyan javasoljuk?  
(termőhelyi adottságok, tőszám, technológia)

PARAISO  
1000 CL PLUS

Meghatározó hibridünk, amely jó adaptációs képessége révén stabil és kiegyenlített 
teljesítményre képes. Állományban a közepesen magas, kompakt és finom felépítésű 
növények, egyenletes tányérméret és átlagos szár keresztmetszet mellett szártörésre 
nem hajlamosak. Az egészséges  és átlagos méretű levelek kimagasló produktivitást 
biztosítanak, továbbá az erőteljesen fejlődő gyökérzet jó állóképességet kölcsönöz  
a hibridnek.

A jó betegségekkel szembeni ellenálló képesség ennek a 
hibridnek az esetében egyértelműen lehetővé teszi a termesztés 
során az intenzitás növelését. 
A hibridben rejlő terméspotenciál kihasználására elsősorban 
az intenzív körülmények közötti, 55-58 ezer tő/ha-os 
állományokban javasoljuk.

LUCIA CL PLUS

Kiegyenlített agronómiai tulajdonságokkal rendelkező középérésű hibrid.  Az erőteljes 
növények –  és ezzel együtt a kifejezetten nagy levélfelület, a félig bókoló tányérállás –  
a környezeti hatásoknak kimondottan ellenálló hibridet eredményeznek. Jól termékenyülő 
tányérvirágzatában átlagon felüli ezerkaszattömegű, kiugróan magas natúr olajtartalmú 
termés képződik.

A hibrid agronómiai adottságai kedvezőek, ezért a kiemelkedő 
és stabil genetikai terméspotenciálját valamennyi termőhelyen 
kihasználhatjuk. A normál adottságú körülményektől a 
legintenzívebb termőhelyekig mindenhol nagy produktivitásra 
képes, és jól sűríthető. 55-58 ezer tő/ha-os állományban minden 
évjáratban biztonságosan termeszthető.  

GORDION CL PLUS

Középkorai tenyészidővel rendelkezik, az érés közeledtével minden évjáratban ütemes 
a kaszatok  és a teljes növény leszáradása. Állományban a hibrid egyedei kifejezetten 
intenzíven fejlődnek, és kiváló kezdeti vigoritással bírnak. Tábla szinten kiegyenlített 
közepesen magas növények jellemzik, amelyek tányérja virágzáskor negyvenöt fokos, 
érésben gyengén bókoló és jól kezelhető. Növényvédelmi szempontból sokrétű, 
kiváló kórtani adottságokkal rendelkező hibrid: korszerű gyomirtási technológiában 
alkalmazható, szádor- és peronoszpórarezisztens.

A GORDION CL PLUS hibridben a gyakorlat számára számos 
agronómiai szempontból kiemelkedő tulajdonság együttesen 
megtalálható. Ez az új hibrid értékes és széleskörű megoldást 
jelent a legkülönfélébb körülmények között dolgozó  
napraforgó-termesztők számára. 
Valamennyi hazai termőhelyen 55-58 ezer tő/ha-os  
állományban kiemelkedő produktivitást mutat.

SURPRISE CL PLUS

A hibrid koraisága jó néhány agronómiai érték gyakorlati szintű együttes megnyilvánulását 
eredményezi. Általa mindenkor jól alkalmazkodhatunk az évjáratok egyedi 
sajátosságaihoz. Kórtani szempontból stabil adottságok mellett egészséges állomány 
nevelhető, kifejezetten jó állóképessége a képződő termés megtartásának záloga. 
Állományai üzemi szinten is a legkiegyenlítettebbek között vannak, kifejezetten alacsony, 
de arányos és kompakt növényeinek tányérja virágzáskor negyvenöt fokos, érésben 
gyengén bókoló és jól kezelhető.

A SURPRISE CL PLUS hibriddel átlagos vagy kifejezetten jó 
adottságú termőhelyek és intenzív technológia megcélzását 
javasoljuk. A tőszám tekintetében kerüljük a túlsűrített 
állományok kialakítását!

Javasolt növénysűrűség: 50-55 ezer tő/ha.

SY NEOSTAR CLP

A piacvezető Neoma genetika CLP-változata. Generatív jellegű, erős vigorú, középkorai  
tenyészidejű hibrid. Rendkívül homogén, alacsony növénymagasságú állomány jellemzi.  
4,01 t/ha termésével a 2015-ös aszályos évben is első helyen végzett a kategóriájában 
– a NÉBIH vizsgálatai során – kiemelkedő olajtartalom mellett. Minden, Magyarországon 
hivatalosan elismert peronoszpóratörzzsel és a szádor E rasszával szemben is rezisztens.

Kiváló termőhelyi és évjárati stabilitásának köszönhetően 
minden régióban sikeresen termeszthető. Hazai adaptációs 
vizsgálataink alapján 52 ezer termőtőszám mellett adta  
a legmagasabb termést, de 20%-os tőszámcsökkentésre is 
csak 2% terméscsökkenéssel reagált.

Javasolt növénysűrűség: 52 ezer tő/ha.

SY BACARDI CLP

A NÉBIH vizsgálatai alapján mind a 2014-es kedvező, mind a 2015-ös aszályos 
évben a legmagasabb termőképességű CLP hibrid (2014: 4,18 t/ha, 2015: 4,13 t/ha). 
Erős, vegetatív jellegű, rendkívül gyors kezdeti fejlődésű középkorai hibrid. Minden 
Magyarországon hivatalosan elismert peronoszpóratörzzsel és a szádor E rasszával 
szemben is rezisztens.

Rendkívül jó adaptációs képességű hibrid, de rekorder 
terméspotenciálját elsősorban jó termőhelyi adottságok és 
harmonikus tápanyag-ellátottság mellett képes kamatoztatni. 
Optimális termőtőszáma széles, 44-52 ezer tő/ha, 
tőszámsűrítése nem javasolt.

SY GRACIA HO CLP

A Syngenta első magas-olajsavas CLP hibridje. A 2014. évi NÉBIH regisztrációs 
kísérletekben mind a HO (4,02 t/ha), mind a kezelt IMI csoportban (3,94 t/ha) első 
helyen végzett, de 2015-ben is a legjobb HO CLP hibrid volt. Nagyon jó általános 
betegségtoleranciával rendelkezik, ami különösen tányérszklerotínia és  
napraforgórozsda ellen mutatkozik meg. Vegetatív jellegű, középérésű hibrid.

Valamennyi magyarországi termesztési régióban biztonsággal 
termeszthető, de maximális terméspotenciálját a jobb 
termőhelyeken és jobb technológia mellett bontakoztatja ki. 
Tőszámsűrítésre alkalmas hibrid, legmagasabb termését  
50-60 ezer tő/ha-on stabilan tartja.
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Clearfield® Plus  
napraforgóhibrid

Tulajdonságok  
(genetikai, biológiai jellemzők)

Hova, hogyan javasoljuk?  
(termőhelyi adottságok, tőszám, technológia)

PARAISO  
1000 CL PLUS

Meghatározó hibridünk, amely jó adaptációs képessége révén stabil és kiegyenlített 
teljesítményre képes. Állományban a közepesen magas, kompakt és finom felépítésű 
növények, egyenletes tányérméret és átlagos szár keresztmetszet mellett szártörésre 
nem hajlamosak. Az egészséges  és átlagos méretű levelek kimagasló produktivitást 
biztosítanak, továbbá az erőteljesen fejlődő gyökérzet jó állóképességet kölcsönöz  
a hibridnek.

A jó betegségekkel szembeni ellenálló képesség ennek a 
hibridnek az esetében egyértelműen lehetővé teszi a termesztés 
során az intenzitás növelését. 
A hibridben rejlő terméspotenciál kihasználására elsősorban 
az intenzív körülmények közötti, 55-58 ezer tő/ha-os 
állományokban javasoljuk.

LUCIA CL PLUS

Kiegyenlített agronómiai tulajdonságokkal rendelkező középérésű hibrid.  Az erőteljes 
növények –  és ezzel együtt a kifejezetten nagy levélfelület, a félig bókoló tányérállás –  
a környezeti hatásoknak kimondottan ellenálló hibridet eredményeznek. Jól termékenyülő 
tányérvirágzatában átlagon felüli ezerkaszattömegű, kiugróan magas natúr olajtartalmú 
termés képződik.

A hibrid agronómiai adottságai kedvezőek, ezért a kiemelkedő 
és stabil genetikai terméspotenciálját valamennyi termőhelyen 
kihasználhatjuk. A normál adottságú körülményektől a 
legintenzívebb termőhelyekig mindenhol nagy produktivitásra 
képes, és jól sűríthető. 55-58 ezer tő/ha-os állományban minden 
évjáratban biztonságosan termeszthető.  

GORDION CL PLUS

Középkorai tenyészidővel rendelkezik, az érés közeledtével minden évjáratban ütemes 
a kaszatok  és a teljes növény leszáradása. Állományban a hibrid egyedei kifejezetten 
intenzíven fejlődnek, és kiváló kezdeti vigoritással bírnak. Tábla szinten kiegyenlített 
közepesen magas növények jellemzik, amelyek tányérja virágzáskor negyvenöt fokos, 
érésben gyengén bókoló és jól kezelhető. Növényvédelmi szempontból sokrétű, 
kiváló kórtani adottságokkal rendelkező hibrid: korszerű gyomirtási technológiában 
alkalmazható, szádor- és peronoszpórarezisztens.

A GORDION CL PLUS hibridben a gyakorlat számára számos 
agronómiai szempontból kiemelkedő tulajdonság együttesen 
megtalálható. Ez az új hibrid értékes és széleskörű megoldást 
jelent a legkülönfélébb körülmények között dolgozó  
napraforgó-termesztők számára. 
Valamennyi hazai termőhelyen 55-58 ezer tő/ha-os  
állományban kiemelkedő produktivitást mutat.

SURPRISE CL PLUS

A hibrid koraisága jó néhány agronómiai érték gyakorlati szintű együttes megnyilvánulását 
eredményezi. Általa mindenkor jól alkalmazkodhatunk az évjáratok egyedi 
sajátosságaihoz. Kórtani szempontból stabil adottságok mellett egészséges állomány 
nevelhető, kifejezetten jó állóképessége a képződő termés megtartásának záloga. 
Állományai üzemi szinten is a legkiegyenlítettebbek között vannak, kifejezetten alacsony, 
de arányos és kompakt növényeinek tányérja virágzáskor negyvenöt fokos, érésben 
gyengén bókoló és jól kezelhető.

A SURPRISE CL PLUS hibriddel átlagos vagy kifejezetten jó 
adottságú termőhelyek és intenzív technológia megcélzását 
javasoljuk. A tőszám tekintetében kerüljük a túlsűrített 
állományok kialakítását!

Javasolt növénysűrűség: 50-55 ezer tő/ha.

SY NEOSTAR CLP

A piacvezető Neoma genetika CLP-változata. Generatív jellegű, erős vigorú, középkorai  
tenyészidejű hibrid. Rendkívül homogén, alacsony növénymagasságú állomány jellemzi.  
4,01 t/ha termésével a 2015-ös aszályos évben is első helyen végzett a kategóriájában 
– a NÉBIH vizsgálatai során – kiemelkedő olajtartalom mellett. Minden, Magyarországon 
hivatalosan elismert peronoszpóratörzzsel és a szádor E rasszával szemben is rezisztens.

Kiváló termőhelyi és évjárati stabilitásának köszönhetően 
minden régióban sikeresen termeszthető. Hazai adaptációs 
vizsgálataink alapján 52 ezer termőtőszám mellett adta  
a legmagasabb termést, de 20%-os tőszámcsökkentésre is 
csak 2% terméscsökkenéssel reagált.

Javasolt növénysűrűség: 52 ezer tő/ha.

SY BACARDI CLP

A NÉBIH vizsgálatai alapján mind a 2014-es kedvező, mind a 2015-ös aszályos 
évben a legmagasabb termőképességű CLP hibrid (2014: 4,18 t/ha, 2015: 4,13 t/ha). 
Erős, vegetatív jellegű, rendkívül gyors kezdeti fejlődésű középkorai hibrid. Minden 
Magyarországon hivatalosan elismert peronoszpóratörzzsel és a szádor E rasszával 
szemben is rezisztens.

Rendkívül jó adaptációs képességű hibrid, de rekorder 
terméspotenciálját elsősorban jó termőhelyi adottságok és 
harmonikus tápanyag-ellátottság mellett képes kamatoztatni. 
Optimális termőtőszáma széles, 44-52 ezer tő/ha, 
tőszámsűrítése nem javasolt.

SY GRACIA HO CLP

A Syngenta első magas-olajsavas CLP hibridje. A 2014. évi NÉBIH regisztrációs 
kísérletekben mind a HO (4,02 t/ha), mind a kezelt IMI csoportban (3,94 t/ha) első 
helyen végzett, de 2015-ben is a legjobb HO CLP hibrid volt. Nagyon jó általános 
betegségtoleranciával rendelkezik, ami különösen tányérszklerotínia és  
napraforgórozsda ellen mutatkozik meg. Vegetatív jellegű, középérésű hibrid.

Valamennyi magyarországi termesztési régióban biztonsággal 
termeszthető, de maximális terméspotenciálját a jobb 
termőhelyeken és jobb technológia mellett bontakoztatja ki. 
Tőszámsűrítésre alkalmas hibrid, legmagasabb termését  
50-60 ezer tő/ha-on stabilan tartja.
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A Clearfield® Plus hibridek magasabb 
szintű imidazolinon-ellenállósága 

A CLHA Plus gént tartalmazó Clearfield® Plus napraforgóhibridek károsodás nélkül  
viselik el a gyorsan és nagy mennyiségben bejutó imazamox hatóanyagot a  
Pulsar® Plus-kezelés során.

A CLHA Plus gén magasabb szintű imidazolinon-ellenállóságot biztosít. Ráadásul a CLHA Plus  
gén egyedül biztosítja az imidazolinon-ellenállóságot, ami markerezhetősége miatt biztonságosabbá 
teszi a nemesítési eljárást. A világosabb alapszínű Clearfield® Plus hibridek esetén a kezelést 
követően mutatkozhat átmeneti levélkivilágosodás, de ez a növekedés intenzitását nem befolyásolja, 
termésdepressziót egyáltalán nem okoz. 
 
Soha ne használjon Pulsar® Plus-t Clearfield® hibridek kezelésére!  
A Pulsar® Plus-szal csak és kizárólag a Clearfield® Plus hibridek kezelhetők biztonságosan! 
 
Az IMISUN génre alapozott Clearfield® napraforgóhibridek a Pulsar® Plus új adjuváns rendszere  
által bejuttatott, hirtelen nagy mennyiségű imazamoxtól erősen károsodnak, ahogyan az alábbi  
képen is látható.

Bal oldalon Clearfield® Plus, jobb oldalon Clearfield® napraforgó Pulsar® Plus-kezelés után.

Kezeletlen Clearfield®

napraforgó árvakelés

Tifenszulfuron-metillel kezelt  
Clearfield® napraforgó árvakelés

Gyommentes viszonyok között vizsgálják 
a Clearfield® Plus hibridek Pulsar® Plus-ellenállóságát.
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A Clearfield® Plus hibridek magasabb 
szintű imidazolinon-ellenállósága 

Az árvakelés irtásának
leegyszerűsödése

A Clearfield® Plus napraforgóhibridek árvakelésének irtásánál használhatjuk mindazon 
szulfonilurea-típusú gyomirtó szereket, amelyek a normál napraforgót elpusztítják. 
A CLHA Plus gént hordozó Clearfield® Plus napraforgóhibridek gyomirtószer-ellenállósága csak az 
imidazolinon-típusú gyomirtó szerekre terjed ki, szulfonilurea-érzékenysége azonos a hagyományos 
napraforgóéval. Nincs részleges keresztrezisztenciájuk a szulfonilurea-típusú gyomirtó szerekkel 
szemben. A képeken láthatjuk a többek között szójában használatos tifenszulfuron-metil hatását 
Clearfield® és Clearfield® Plus napraforgó árvakelés ellen.

Bal oldalon Clearfield® Plus, jobb oldalon Clearfield® napraforgó Pulsar® Plus-kezelés után.

Kezeletlen Clearfield®

napraforgó árvakelés
Kezeletlen Clearfield® Plus 

napraforgó árvakelés

Tifenszulfuron-metillel kezelt  
Clearfield® napraforgó árvakelés

Tifenszulfuron-metillel kezelt  
Clearfield® Plus napraforgó árvakelés

A Clearfield® Plus minősítési
rendszer biztonsága

A Clearfield® Plus nevet csak az a napraforgóhibrid viselheti, amelyik teljesíti  
a Pulsar® Plus gyomirtó szerrel szembeni ellenállóság teljességgel biztonságos szintjét.  
Ezt a Clearfield® Plus jelzés tanúsítja a vetőmagzsákon.

A Clearfield® Plus minősítési rendszert a BASF működteti a vetőmagházakkal együttműködésben.  
Ez a rendszer azt vizsgálja, hogy a Clearfield® Plus hibridjelöltek teljesítik-e a Pulsar® Plus gyomirtó 
szerrel szembeni ellenállóság teljességgel biztonságos szintjét. A minősítés négy magyarországi,  
két franciaországi és egy spanyolországi vizsgálóhely GEP minősített eredményein alapul. Valamennyi 
helyen normál és dupla dózisú kezeléseket értékelnek, illetve hasonlítanak a mechanikusan 
gyommentesen tartott kezeletlen parcellákhoz. Az összehasonlítás kiterjed a termésmennyiségre  
és az olajtartalomra is. A Clearfield® Plus nevet csak az a napraforgóhibrid viselheti, amelyik  
a minősítő kísérletekben megállja a helyét.



Termékprofil

Gyomirtási rendszer Clearfield® Plus

Termék Pulsar® Plus

Javasolt adagolás 2,0 l/ha

Hatóanyag 25 g/l (50 g/ha) imazamox

Kiszerelés 2 x 10 liter

Formuláció Folyékony, vízoldható koncentrátum (SL)

Megjegyzés

A Pulsar® Plus engedélyokiratában leírtakat minden esetben be kell tartani. 

A Pulsar® Plus gyomirtó szer kizárólag Clearfield® Plus (CLHA Plus gént 
tartalmazó, CL Plus, CLP) napraforgóhibridekben használható. 

A Pulsar® Plus gyomirtó szer Clearfield® (IMISUN), valamint hagyományos 
napraforgófajtákban és -hibridekben történő alkalmazása a kultúrnövény 
súlyos károsodását és/vagy terméskiesést okozhat.

® = a BASF SE bejegyzett márkaneve

Az egyedi Clearfield® logó és Clearfield® márkanév a BASF bejegyzett védjegyei. 
©BASF, 2017. Minden jog fenntartva.

Ez a kiadvány tájékoztató jellegű, nem tekinthető hivatalos szaktanácsadásnak. Nem szerepel benne az egyes készítményekre 
vonatkozó valamennyi betartandó előírás. Nem helyettesítheti a készítmények egyedül mérvadó, az engedélyező hatóság által kiadott 
engedélyokiratát, amelynek jogszabályban meghatározott előírásai kötelezően jelennek meg a termék csomagoló burkolatán is.

A növényvédő szereket biztonságosan kell használni. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!  
A figyelmeztető mondatok és jelek tekintetében figyelmesen olvassa el a készítmény használati útmutatóját, címkéjét.

A kiadványban előforduló esetleges szedési, tördelési és nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

© BASF Hungária Kft. Agrodivízió, 2017
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