
MÁŠ-LI DOBRÝ VKUS KUP SI RAPSAN PLUS

    Odstraní spolehlivě konkurenci plevelů – účinný na nejdůležitější plevele škodící řepce :

 • Dvouděložné : heřmánkovité, hluchavky, svízele, laskavce, pěťoury, mléč, ptačince, rozrazily, kokošky atd.

 • Jednoleté lipnicovité :  chundelka metlice, ježatka kuří noha atd.

 Jednodušší plánování termínu aplikace - pro termín aplikace není důležitá růstová fáze řepky – řídíme se pouze 

vývojovým stádiem plevelů (do doby děložních lístků – tj. 8-10 dní po aplikaci) -> snížení rizika při deštivém 

počasí těsně po aplikaci atd.

 Časné odstranění plevelů - od začátku založení porostu umožní řepce vzcházení bez konkurence plevelů

 Úspora nákladů při aplikaci - možnost mísení (TM ) s fungicidy, insekticidy, růstovými regulátory i graminicidy

 Bezpečný pro ozimou řepku - vysoká selektivita vůči řepce a to i pro citlivé odrůdy

RAPSAN PLUS je herbicid určený k hubení 

jednoletých jedno i dvouděložných plevelů 

v porostech řepky a hořčice. Je přijímán 

především prostřednictvím kořenů při 

vzcházení. Po vzejití je částečně přijímán i 

listy plevelných rostlin. 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. Přípravek nejlépe účinkuje při 

dostatečné půdní vlhkosti. Při aplikaci za 

sucha se herbicidní účinek dostaví při 

pozdějších srážkách. Podle současných

poznatků je RAPSAN PLUS dobře snášen 

všemi odrůdami řepky.

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 333 g/l + chinmerak 83 g/l

Formulace
suspenzní koncentrát (SC)
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Plodina Škodlivý organismus Dávkování Použití OL

řepka olejka
plevele dvouděložné,
plevele lipnicovité jednoleté

2 l/ha
- do: fáze děložních lístků
- před vzejitím, po vzejití

AT

hořčice bílá
plevele dvouděložné,
plevele lipnicovité jednoleté

2 l/ha
- do: fáze děložních lístků
- postemergentně

AT

Termín aplikace
Postřik se provádí před vzejitím, nebo i po vzejití, nezávisle na růstové fázi řepky, 
nejlépe v růstové fázi 1. pravého listu řepky.

Pěstování dalších plodin po zaorávce
Pokud je nutno v důsledku vyzimování nebo sucha ozimou řepku zaorat, lze 
jako následnou plodinu zařadit jarní obiloviny, jarní řepku, brambory, cukrovku a 
kukuřici. Před výsevem je třeba provést orbu do hloubky alespoň 15 cm. Po běžně 
sklizené řepce (ozimé i jarní) či hořčici ošetřené Rapsanem Plus lze pěstovat 

jakoukoliv plodinu bez omezení.

Doporučení pro aplikaci :

  doporučená dávka vody – 200-300 l/ha

  aplikujeme po zasetí řepky do cca. 8-10 dnů

  aplikujeme na pozemek bez větších hrud a kamenů – příliš kypré či 
hrudovité půdy je třeba uválet (semena plevelů by jinak klíčila zpod hrud  
a kamenů, aniž by se dostala do kontaktu s herbicidem)

  nezapravené posklizňové zbytky mohou (zejména při minimálním 
zpracování) negativně působit na účinnost přípravku

Název plevele
Rapsan  

Plus

Ředkev ohnice

Starček obecný

Svízel přítula

Úhorník

Violka rolní

Zemědým lékařský

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

Název plevele
Rapsan  

Plus

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 

Mléč zelinný

Opletka obecná

Penízek rolní

Peťoury

Pcháč oset

Pryšce

Psárka rolní

Ptačinec žabinec

Rdesna

Rosička krvavá

Rozrazily


