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1. Úvod a cieľ
Tento metodický pokyn určuje postup zápisu odrôd/hybridov technológií Clearfield, Clearfield Plus
a ExpressSun do zoznamu pre účely pestovania daných odrôd/hybridov s využitím uvedených
technológií (ďalej len „zoznam“).
2. Vymedzenie pojmov
Clearfield = technológia umožňujúca riešiť postemergentnú likvidáciu burín v porastoch hybridov
slnečnice, ktoré sú tolerantné na účinnú látku imazamox v prípravku Pulsar 40, u repky v prípravku
Cleravis. Technológiu Clearfield nie je možné využívať v klasických porastoch, ale len
u odrôd/ hybridov označených logom Clearfield. V prípade použitia prípravku s účinnou látkou
imazamox v poraste klasických odrôd/ hybridov, dôjde k jeho likvidácii. Produkčný systém Clearfield
nevyužíva techniky GMO, ale ide o výsledok klasického šľachtenia, v rámci ktorého sa do
rodičovského komponentu spätným krížením implementuje získaný gén rezistencie.
Clearfield Plus = je odolnejšia technológia ako Clearfield. Pre túto technológiu je pre slnečnice
registrovaný prípravok Pulsar Plus, ktorý je určený len pre odrody/hybridy technológie Clearfield Plus
a môže poškodiť porasty odrôd/hybridov technológie Clearfield.
ExpressSun = je technológia určená pre hybridy slnečnice tolerantnej na účinnú látku tribenuron
methyl, ktorú obsahuje prípravok Express 50 SX. Tento herbicíd sa môže použiť len v porastoch
hybridov slnečnice označených logom ExpressSun™.
3. Rozsah platnosti
Tento metodický pokyn je určený pre žiadateľov o registráciu odrôd/hybridov a pre žiadateľov o zápis
odrôd/hybridov do zoznamu technológie Clearfield, Clearfield Plus a ExpressSun.
4. Postup pre žiadateľov
4.1. Zoznam odrôd, ktoré sa môžu použiť v technológii Clearfield, Clearfield Plus a ExpressSun, je
uverejnený na stránke UKSUP (www.uksup.sk) v sekcii Odboru odrodového skúšobníctva.
V zozname sú odrody uvedených technológií, ktoré sú zapísané v Listine registrovaných odrôd v SR,
ale aj odrody zapísané v Spoločnom katalógu EÚ, ktoré sa pestujú na Slovensku, ale nie sú registrované
v SR.
4.2. Zápis odrôd do zoznamu technológie Clearfield, Clearfield Plus a ExpressSun sa uskutoční na
základe potvrdenia ÚKSÚP, Odboru registrácie pesticídov (ORP). Žiadateľ požiada ORP o zápis
odrody do uvedeného zoznamu a doloží relevantné doklady (potvrdenie BASF o tolerancii danej
odrody ku konkrétnej účinnej látke a výsledky pokusov podľa EPPO metodík, ktoré danú vlastnosť
odrody potvrdzujú). Po kladnom vyhodnotení výsledkov uvedených v podkladoch ORP vystaví pre
žiadateľa Potvrdenie o zaradení odrody do zoznamu Clearfield, Clearfield Plus alebo ExpressSun.
Uvedené potvrdenie ORP pošle žiadateľovi a kópiu zašle na Odbor odrodového skúšobníctva (OOS).
OOS na základe potvrdenia zapíše odrodu do zoznamu.
4.3. Zápis odrôd do zoznamu technológie Clearfield, Clearfield Plus a ExpressSun je povinný pre
všetky odrody poľnohospodárskych plodín, ktoré sa budú s použitím týchto technológií pestovať,
s ktorými sa na Slovensku obchoduje. V Zozname autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín je pre
herbicídy uvedených technológií odkaz na odrody zapísané do zoznamu podľa tohto pokynu.
V prípade, že odroda nie je zapísaná v uvedenom zozname a patrí k odrodám vhodným pre použitie
uvedených technológií, pestovatelia ju môžu pestovať iba s použitím klasických herbicídov.
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