
RAPSAN V ŘEPCE DOBŘE ZAPSÁN

    Odstraňuje spolehlivě a včas většinu důležitých jednoděložných i 

dvouděložných plevelů v :

 • Ozimé i jarní řepce

 • Hořčici

 • Brukvovité zelenině

   Tolerantní k ozimé řepce včetně tzv. dvounulových odrůd

   Vhodný k ošetření jak solo, tak i do kombinace s dalšími přípravky 

pro rozšíření účinku na specifické plevele

  Tradiční a praxí prověřený přípravek

Rapsan 400 SC je herbicid určený k hubení 

jednoděložných i dvouděložných plevelů v 

porostech ozimé a jarní řepky,

brukvovité zeleniny a hořčice. Je přijímán 

především kořenovým systémem při 

vzcházení. Po vzejití je plevely částečně 

přijímán i listy.

Po aplikaci na půdu před vzejitím plevelů 

je přijímán klíčícími plevely a působí jejich 

odumření před nebo krátce po vyklíčení. 

Hubí i plevele do fáze děložních listů, které 

jsou v době ošetření již vzešlé. Jelikož k 

hlavnímu účinku dochází prostřednictvím 

půdy, dosáhne se spolehlivé účinnosti 

při dostatečné půdní vlhkosti. Při aplikaci 

za sucha se herbicidní účinek dostaví při 

pozdějších srážkách.

Pro dobrý herbicidní účinek je nezbytně 

nutná kvalitně připravená půda bez hrud 

s drobtovitou strukturou. Příliš kypré, či 

hrudovité půdy je třeba uválet. Ošetření na 

kamenitých nebo hrudovitých půdách může 

být úspěšné pouze částečně, neboť semena 

plevelů klíčí zpod hrud nebo kamenů, aniž 

by se dostala do styku s herbicidem. Pro 

zajištění dobré snášenlivosti řepkou je třeba 

dodržet hloubku setí 1,5 - 2 cm a semena 

řepky musí být zakryta dostatečnou vrstvou 

drobtovité zeminy

Detaily produktu 
Účinná látka
metazachlor 400 g/l

Formulace
suspenzní koncentrát (SC)
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Plodina Škodlivý organismus Dávkování OL

hořčice bílá
plevele dvouděložné
plevele jednoděložné

2 l/ha AT

řepka olejka
(ozimá i jarní)

plevele dvouděložné
plevele jednoděložné

2 l/ha AT

zelenina
brukvovitá

plevele dvouděložné
plevele jednoděložné

2 l/ha AT

Pěstování dalších plodin po zaorávce: jestliže je v důsledku vyzimování třeba 
ozimou řepku zaorat, lze jako následnou plodinu zařadit jarní obiloviny, jarní řepku, 
brambory, cukrovku a kukuřici. Před výsevem je třeba půdu promísit do
hloubky 15 cm. Po zaorávce hořčice (aplikace Rapsan 400 SC na jaře) je možno 
zařadit výhradně opět jarní řepku, brambory a druhy kapusty.

Po normálně sklizené řepce (ozimé i jarní) lze pěstovat jakoukoliv plodinu.

Doporučení pro aplikaci :

 Řepka ozimá: 1,5 - 2,0 l Rapsan 400SC na hektar. Aplikace se provádí, když se 
objeví první plevele ve fázi děložních listů bez ohledu na růstovou fázi řepky.

 Brukvovitá zelenina: 2,0 l Rapsan 400SC na hektar. Postřik se provádí po 
výsadbě a zakořenění, kdy plevele jsou maximálně ve fázi děložních lístků.

 Hořčice a řepka jarní: 2,0 l Rapsan 400SC na hektar. Postřik se provádí do 
dvou dnů po zasetí. 
Množství vody činí 200-300 l/ha.

 Doporuční do řepky pro preemrgentní použití a rozšíření plevelného spektra 
Rapsan 400 SC 1,5 l/ha + Command 36 SC 0,2 l/ha

Název plevele
Rapsan  
400 SC

Rosička krvavá

Rozrazily

Starček obecný

Svízel přítula

Úhorník

Violka rolní

Zemědým lékařský

Název plevele
Rapsan  
400 SC

Béry

Heřmánky

Hluchavka nachová

Hulevník lékařský

Chundelka metlice

Ježatka kuří noha

Kakost

Kokoška pastuší tobolka

Konopice rolní

Laskavec ohnutý

Lilek černý

Lipnice roční

Mák vlčí

Merlík bílý 

Opletka obecná

Penízek rolní

Peťoury

Pcháč oset

Psárka rolní

Ptačinec žabinec

Rdesna

> 95 % > 85-95 % > 65-75 % < 65 %> 75-85 %


