


Reģistrācija apliecības īpašnieks un ražotājs: Globachem N.V.
Brustem Industriepark   |   Lichtenberglaan 2019   |   Beļģija

Izplatītājs: SIA “Agrimatco Latvia”  Ražotājs: BASF SE
Tīraines iela 5c   |   Rīga   |   Latvija  D-67056 Ludwigshafen   |   Vācija

Herbicīds īsmūža divdīgļlapju un dažu īsmūža viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziedkāpostu, 
galviņkāpostu, lopbarības kāpostu, brokoļu, Briseles kāpostu, Ķīnas kāpostu, Pekinas kāpostu 
sējumos un stādījumos, kā arī ziemas un vasaras rapša, ripša un sinepju sējumos. 

Darbīgā viela: metazahlors, 400 g/l

Reģistrācijas numurs: 0617

Preparatīvā forma: suspensijas koncentrāts

Reģistrācijas klase: 2

Apstrādājamie kultūraugi Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
Preparāta 

deva
Ziedkāposti, galviņkāposti, lopbarības kāposti,  
Briseles kāposti, brokoļi, Ķīnas kāposti, Pekinas kāposti

Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sējas vai stādījumus 8 – 
10 dienas pēc kultūrauga izstādīšanas, līdz kultūrauga 6 lapu 
stadijai (AS 16) 1,875 l/ha

Ziemas rapsis, vasaras rapsis, ripsis, sinepes Apsmidzināt pēc kultūrauga sējas līdz sadīgšanai (AS 00-09) 
vai pēc sadīgšanas līdz kultūrauga 8 lapu stadijai (AS 10-18)

 Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1 reize.

Nezāļu spektrs Ja apstrāde tiek veikta  
pirms nezāļu sadīgšanas

Ja apstrāde tiek veikta  
pēc nezāļu sadīgšanas

nesmaržīgā suņkumelīte (Tripleurospermum inodorum)

parastā virza (Stellaria media)

tīruma veronika (Veronica arvensis)

sārtā panātre (Lamium purpureum)

tīruma neaizmirstulīte (Myosotis arvensis)

lauka magone (Papaver rhoeas)

vējgriķis (Fallopia convolvulus)

nakts plaukšķene (Silene noctiflorum)

parastā rudzusmilga (Apera spica-venti)

skarenes (Poa spp.)

ganu plikstiņš (Capsella bursa-pastoris)

ķeraiņu madara (Galium aparine)

smaržīgā kumelīte (Matricaria recutita)

persijas veronika (Veronica persicaria)

baltā balanda (Chenopodium album)

tīruma naudulis (Thlaspi arvense)

tīruma vijolīte (Viola arvensis)

saules dievkrēsliņš (Euphorbia helioscopia)

tīruma zvēre (Sinapis arvensis)

mieži sārņaugi

 efektivitāte >95 %      efektivitāte 85 – 94%      efektivitāte 70 – 84%      efektivitāte 50 – 69%      efektivitāte <50%

Rapsan 400 SC:
- selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds ar plašu iedarbības spektru gan uz divdīgļlapju, gan atsevišķām viendīgļlapju nezālēm.

- visaugstākā iedarbības efektivitāte ir sasniedzama, veicot apstrādi pirms nezāļu sadīgšanas.

- herbicīda optimālai darbībai ir nepieciešams pietiekams augsnes mitrums un pat, ja laika apstākļi ir sausi, lietus 2 – 3 nedēļu laikā 
pēc smidzināšanas nodrošinās labu herbicīda darbības efektivitāti.

Piezīmes
Lai aizsargātu gruntsūdeņus, nelietot šo vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur metazahloru, vairāk, kā 750 g d.v./ha vienā un 
tajā pašā laukā trīs gadu periodā.

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstoši drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.


