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Přípravek na ochranu rostlin 
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití. 
 
Rapus 500 
 
Herbicid 
 
Typ přípravku a typ působení přípravku 
Selektivní herbicid ve formě suspenzního koncentrátu pro ředění vodou k hubení jednoletých 
jednoděložných i dvouděložných plevelů v řepce olejce ozimé a jarní a hořčici. 
 
Kategorie uživatelů 
Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem 
 
Název a množství účinné látky: 
Metazachlor 500 g/l 
 
 
Označení přípravku 

 
 
NEBEZPEČÍ 
 
H317  Může vyvolat alergickou kožní reakci. 
H351  Podezření na vyvolání rakoviny (po požití, po styku s pokožkou, po inhalaci). 
H410  Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
 
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.  
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv. 
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. 
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.  
P391 Uniklý produkt seberte. 
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo vrácením dodavateli. 
 
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a 
životní prostředí 
 
SP1  Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v 
blízkosti povrchových vod. Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).VYJMĚTE 
KONTAKTNÍ ČOČKY, JSOU-LI NASAZENY, A POKUD JE LZE VYJMOUT SNADNO. 
POKRAČUJTE VE VYPLACHOVÁNÍ. 
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: OMYJTE VELKÝM MNOŽSTVÍM VODY. 
P391 UNIKLÝ PRODUKT SEBERTE. 
P501 ODSTRAŇTE OBSAH / OBAL PŘEDÁNÍM OPRÁVNĚNÉ OSOBĚ. 
 
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a 
životní prostředí.  
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SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v 
blízkosti povrchových vod. Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest). 
 
SPe 1  Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže 
obsahuje účinnou látku metazachlor v celkové dávce vyšší než 1,0 kg úč. l. / ha (jednorázově 
a /nebo v dělených dávkách) po dobu tří let na stejném pozemku. 
 
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.  
 
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchových vod pro 
aplikaci do řepky olejky jarní a hořčice. 
 
Držitel povolení/ Osoba odpovědná za konečné balení a označení nebo za konečné 
označení přípravku na ochranu rostlin na trhu:  
 
GLOBACHEM nv, Brustem Industriepark Lichtenberglaan 2019, B-3800 Sint-Truiden, Belgie 
Informační služba firmy GLOBACHEM nv.:  
0032(0) 11 78 57 17      
0032(0) 11 68 15 65      
www.globachem.com      
globachem@globachem.com 
  
Evidenční číslo přípravku: 
4777-2 
 
Číslo šarže / Datum výroby formulace: uvedeno na obalu: 
Uvedeno na obalu. 
 
Doba použitelnosti: 
2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až + 30°C 
 
Množství přípravku v obalu:   
HDPE láhev, množství přípravku v obalu 1 l  
HDPE kanystr, množství přípravku v obalu 5 l. 
 
Způsob působení 
RAPUS 500 je herbicid určený k hubení jednoděložných i dvouděložných plevelů v porostech 
ozimé a jarní řepky 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. Podle současných 
poznatků je RAPUS 500 dobře snášen všemi odrůdami řepky včetně tzv. dvounulových. 
 
 
Návod k použití 
 
1) Plodina, oblast 
použití 

2)Škodlivý 
organismus, 
jiný účel použití 

Dávkování, 
mísitelnost 

OL Poznámka 
1) k plodině 
2) k ŠO 
3) k OL 

4) Pozn. k 
dávkování 
5) Umístění 
6) Určení 
sklizně 
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řepka olejka 
ozimá 

plevele dvouděložné 
jednoleté, 
plevele 
jednoděložné 
jednoleté 

1,5 l/ha AT 1) preemergentně 
nebo, 
postemergentně, 
do 18 BBCH 
2) do 10 BBCH 

 

hořčice, 
řepka olejka jarní 

plevele dvouděložné 
jednoleté, 
plevele 
jednoděložné 
jednoleté 

1,5 l/ha AT 1) preemergentně 
do 2 dnů po 
zasetí 
2) do 10 BBCH 

 

 
 AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní. 
 
Plodina, oblast použití. Dávka vody Způsob aplikace Max. počet 

aplikací v plodině 
řepka olejka, hořčice 200 - 400 l 

/ha 
postřik max. 1x 

 
Řepka ozimá: 
Aplikace se provádí preemergentně nebo postemergentně když se objeví první plevele ve 
fázi děložních listů bez ohledu na růstovou fázi řepky. Řepka se ošetřuje maximálně do fáze 
8 vyvinutých listů (BBCH 18). 
 
Hořčice a řepka jarní: 
Aplikace se provádí do dvou dnů po zasetí. 
 
Aplikační poznámky: 
Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost. 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 
pudy je třeba uválet. Ošetření na kamenitých nebo hrudovitých půdách muže být úspěšné 
pouze částečně, neboť semena plevelů klíčí zpod hrud nebo kamenů, aniž by se dostala do 
styku s herbicidem. Účinnost muže být poněkud zbrzděna při přesušení povrchové vrstvy 
půdy. Projeví se však po následných srážkách. 
 
Citlivé plevele 
psárka rolní, béry, lipnice roční, rosička krvavá, ježatka kuří noha, chundelka metlice, 
laskavce, šťovíky, kopřiva žahavka, rozrazily, pěťoury, mléče, pryskyřník rolní, kokoška 
pastuší tobolka, heřmánkovec přímořský, heřmánky a rmeny, rdesno červivec, lebedy, máky, 
lilek černý, kolenec rolní, hluchavky, pomněnka rolní, ptačinec žabinec, merlík bílý, čistec 
roční 
 
Méně citlivé plevele 
oves hluchý, violky, ředkev ohnice, hořčice rolní, rdesno ptačí, penízek rolní, výdrol obilnin, 
bažanka rolní, pohanka opletka a svízel přítula* 
* Účinek je spolehlivý pouze za předpokladu optimálních podmínek (vlhkost půdy a příprava 
pozemku). 
 
Pro zajištění dobré snášenlivosti řepkou je třeba dodržet hloubku setí 1,5 – 2 cm a semena 
řepky musí být zakryta dostatečnou vrstvou drobtovité zeminy. 
Při silných srážkách po aplikaci muže být přechodně zbrzděn růst řepky, který se však ještě 
na podzim vyrovná a toto zbrzdění nemá následný vliv na výši výnosu. 
 



Stránka 4 z 6 
 

Následné a náhradní plodiny 
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 RAPUS 500 na jaře) je možno zařadit výhradně opět jarní 
řepku, brambory a druhy kapusty. Po normálně sklizené řepce (ozimé i jarní) lze pěstovat 
jakoukoliv plodinu. 
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí! 
 
Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně 
ošetřovaných rostlin. 
 
Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví lidí, 
necílových organismů a složek životního prostředí 
 
Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů: 
Plodina  bez 

redukce 
tryska 50% tryska 75% tryska 90% 

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m) 
řepka olejka ozimá 5 4 4 4 
řepka olejka jarní, hořčice 4 4 4 4 
 
Řepka olejka jarní, hořčice: 
S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích 
svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při 
použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m. 
 
Další omezení  
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. 
Vstup na ošetřené pozemky je možný druhý den po aplikaci. 
Při práci i po ní, až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků a do 
důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte. 
Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak ochranný oděv a OOPP před 
dalším použití vyperte, resp. očistěte. 
Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky. 
Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy, pro mladistvé. 
Práce s přípravkem je nevhodná pro alergické osoby. 
Vzhledem k reziduím metazachloru v píci a slámě pšenice jako následné plodiny (30 denní 
lhůta pro znovuzasetí) se nedoporučuje zkrmovat tyto části skotem. 
 
 
Příprava aplikační kapaliny: viz. Další údaje a upřesnění. 
 
Čištění zařízení pro aplikaci přípravků: viz. Další údaje a upřesnění. 
 
 
Osobní ochranné pracovní prostředky  
 
Ochrana dýchacích orgánů: není nutná. 
Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická 
nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s uvedeným kódem podle přílohy A k ČSN EN 374-1. 
Ochrana očí a obličeje: není nutná. 
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Ochrana těla: celkový ochranný oděv např. podle ČSN EN 14605+A1 nebo jiný ochranný 
oděv označený grafickou značkou „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 13688 
Dodatečná ochrana nohou: pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové 
holínky) podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347 (s ohledem na práci v 
zemědělském terénu). 
 
Společný údaj k OOPP:poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba urychleně 
vyměnit. 
Je-li pracovník při vlastní aplikaci dostatečně chráněn v uzavřené kabině řidiče, OOPP 
nejsou nutné. 
Musí však mít přichystané alespoň rezervní rukavice pro případ poruchy zařízení. 
 
 
Informace o první pomoci  
 
Všeobecné pokyny: projeví-li se přetrvávající zdravotní potíže (slzení, zarudnutí, pálení očí 
nebo podezření na alergickou reakci) nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a 
poskytněte mu informace ze štítku, příbalového letáku nebo bezpečnostního listu. 
První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte práci. Přejděte mimo 
ošetřovanou oblast. 
První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný / nasáklý oděv. Zasažené části 
pokožky umyjte pokud možno teplou vodou s mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte. 
První pomoc při zasažení očí: Nejprve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, 
současně vyplachujte oči alespoň 10 minut velkým množstvím vlahé tekoucí čisté vody. 
Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat. 
První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít sklenici 
(¼ litru) vody. Nevyvolávejte zvracení. 
 
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený 
pracoval, a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i 
event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem.  
Klinika nemocí z povolání – Toxikologické informační středisko, Na bojišti 1, 128 08 Praha 2, 
Tel.: 224 919 293, 224 915 402.  
 
Skladování  
Přípravek skladujte pouze v uzavřených originálních a neporušených obalech v chladu, v 
dobře větratelných a uzavřených skladech při teplotách 5 – 30 °C, odděleně od potravin, 
krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Přípravek chraňte před 
vlhkem, mrazem a přímým slunečním zářením. 
 
Likvidace obalů a zbytků  
Při likvidaci zbytků a použitých obalů nesmějí být zasaženy zdroje spodních vod a recipienty 
povrchových vod.  
Prázdné obaly od přípravku se vypláchnou a po znehodnocení se předají k recyklaci nebo se 
spálí ve schválené spalovně, vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou 1200 – 1400 
°C ve druhém stupni a s čištěním plynných zplodin. Stejným způsobem je po nasáknutí do 
vhodného materiálu (piliny) nutno likvidovat aplikačně již nepoužitelné zbytky přípravku. 
Oplachovou vodu po čištění obalů použít na přípravu aplikační kapaliny.  
Zbytky postřikové kapaliny a oplachové vody zřeďte vodou v poměru 1:5 a beze zbytku 
vystříkejte na ošetřovaném pozemku, nesmějí však být zasaženy zdroje podzemních a 
recipienty povrchových vod. Případné zbytky přípravku se spálí ve spalovně stejných 
parametrů jako v případě obalů. 
 
 
Další údaje a upřesnění: 
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Příprava aplikační kapaliny:  
Odměřené množství přípravku se vlije do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou a 
za stálého míchání se nádrž doplní vodou na požadovaný objem. Připravte si takové 
množství aplikační kapaliny, které spotřebujete. Postřikovač je třeba před použitím řádně 
vypláchnout. Při přípravě směsí je zakázáno mísit koncentráty, jednotlivé přípravky se do 
nádrže postřikovače vpravují odděleně. Aplikační kapalinu připravujte bezprostředně před 
použitím a ihned spotřebujte. 
 
 
Čištění zařízení pro aplikaci přípravků:  
Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně 
ošetřovaných rostlin, aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných 
postřikovačem, ve kterém byl přípravek na bázi metazachlor, musejí být veškeré jeho stopy z 
mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího 
postupu: 
1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou 
objemu nádrže postřikovače), po dobu alespoň 10 minut. 
2) Zbytek oplachové vody vypustit a celé zařízení znovu propláchnout čistou vodou (čtvrtinou 
objemu nádrže postřikovače), s přídavkem čisticího prostředku, případně s přídavkem sody 
(3% roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupovat dle návodu k jejich použití. 
3) Opakujte postup podle bodu 2) ještě 2x. 
4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování. 
 
Přípravek není hořlavý. Eventuální požár se hasí nejlépe hasební pěnou, hasebním 
práškem, eventuálně pískem a zeminou. Vodu lze použít jen výjimečně, a to formou jemného 
zmlžování, nikoliv silným proudem, a pouze v případech, kdy je dokonale zabezpečeno, aby 
kontaminovaná hasební voda nemohla uniknout z prostoru požářiště do okolí a zejména aby 
nemohla proniknout do veřejné kanalizace, zdrojů spodních vod a recipientů povrchových 
vod a nemohla zasáhnout půdu.  
Důležité upozornění: Při požáru je nutno použít izolační dýchací přístroje, neboť při hoření 
může docházet ke vzniku toxických zplodin.  
 
 
. 


