
Разрешен за употреба в Р.
България със Заповед №: РД 11-

426/09.03.2018г. на 
Изпълнителния директор на

Българската агенция по
безопасност на храните и
Разрешение №: 01565-

ПРЗ/14.03.2018г.

Функция на продукта:
Хербицид

Съдържание на активно
вещество: Глифозат 360 г/л 

(36% w/w)
Вид на формулацията:

Разтворим концентрат (СЛ)

Категория на употрeба: Втора
професионална

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА
ЗАЩИТА

Преди употреба прочетeтe
внимателно eтикета!

Предупреждения за опасност
Н411 Toксичен за водните организми, с дълготраен
ефект.
EUH401 За да се избегнат рисковете за човешкото
здраве и околната среда, да се спазват инструкциите
за употреба.
Препоръки за безопасност
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в
съответствие с националната уредба
Допълнително етикетиране
SP1: Да не се замърсяват водите с този продукт или с
неговата опаковка. (Да не се почиства използваната
техника в близост до повърхностни води/Да се избягва
замърсяване чрез отточни канали на ферми или
пътища.).

Производител: Barclay Chemicals Manufacturing Ltd (Ирландия)

Притежател на разрешението: Barclay Chemicals (R&D) Ltd. 
Damaston way, Damaston Industrial Park, Mulhuddart, Дъблин 15 (Ирландия)
Тел: +353 1 811 2900 Факс: +353 1 822 4678 Имейл: info@barclay.ie Уебсайт: www.barclay.ie

Copyright © Barclay Chemicals (R&D) Limited 2018
® Gallup е регистрирана търговска марка на Баркли Кемикълс ООД

Срок на годност: виж опаковката
Дата на производство: виж опаковката
Партида №: виж опаковката
Нето количество: виж опаковката

ГАЛЪП® СУПЕР 360
Листен хербицид със системно, неселективно и неостатъчно действие.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГАЛЪП СУПЕР 360 е неселективен листен хербицид за контрол на едногодишни житни и широколистни и многогодишни
плевели и храсти. Не действа върху мъхове. Продуктът се абсорбира от листата и се пренася към кореновата система.
Поради тази причина е необходимо да се прилага върху плевели с добре развити зелени листа. 

НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ
Продуктът се прилага чрез листно третиране на добре развити плевели. Да се прилага с ветрилообразни или
огледаловидни дюзи, при ниско налягане (максимум 2 атмосфери), за да се избегне всяка вероятност от отнасяне на
разтвора.

При културите при които непременно трябва да се избягва контакт с работният разтвор, третирането е възможно само със
селективни уреди (предпазни екрани и др.). 

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ  
1. Култури, които не проявяват чувствителност в случай, че работният разтвор достигне до стъблото, тъй като то е добре
вдървесинено: ябълки, круши, лозя, орех, лешник, маслини.
Доза: 150-1200 мл продукт/дка. Дозите се прилагат в зависимост от вида на плевелите.
Количество вода: 10-30 л/дка.
Прилага се върху плевели в активна вегетация.
Максимален брой приложения на година -1.
Карантинен срок: при маслини – 7 дни; при останалите култури не се изисква.

2.Преди засаждане: праскови, кайсии, нектарини, череши, сливи, бадеми.
Доза: 150-1200мл продукт/дка. Дозите се прилагат в зависимост от вида на плевелите.
Количество вода: 10-30 л/дка.
Прилага се върху плевели в активна вегетация.
Максимален брой приложения на година -1.
Карантинен срок: не се изисква.

3.Култури, които могат да проявяват чувствителност, ако работния разтвор достигне стъблото, дори и да е добре
вдървесинено:
Цветни и декоративни дървета, дървесни видове, гори, тополови разсадници, лехи.
Доза: 150-1200мл продукт/дка. Дозите се прилагат в зависимост от вида на плевелите.
Количество вода: 10-30 л/дка.
Прилага се върху плевели в активна вегетация.
Максимален брой приложения на година -1.
Карантинен срок: не се изисква.

4.Култури, при които е необходимо задължително  да се избягва контакт, а третирането се извършва единствено и само при
използването на предпазни средства (предпазни екрани): зеленчуци (артишок, домати, патладжан, зелен фасул, бакла,
грах, моркови, картофи), царевица (само между лехите; не използвайте преди прибиране на реколтата), маслодайни
култури (соя), фуражни култури, торфища и пасища (бобови култури и житни), люцерна, захарно цвекло, рози.
Доза: 150-1200мл продукт/дка. Дозите се прилагат в зависимост от вида на плевелите.
Количество вода: 10-30 л/дка.
Прилага се преди сеитба, засаждане, разсаждане, след прибиране или в края на вегетацията в разсадниците.
Максимален брой приложения на година -1.
Карантинен срок: не се изисква.

5.Неземеделски площи: ж.п. линии, канавки и канални диги, и индустриални обекти, строителни обекти, и
крайпътни площи.
Доза: 150-1200мл продукт/дка. Дозите се прилагат в зависимост от вида на плевелите.
Количество вода: 10-30 л/дка.
Прилага се върху плевели в активна вегетация.
Максимален брой приложения на година -1.
Карантинен срок: не се изисква.
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6.Третиране на площи преди сеитба или разсаждане.
Доза: 150-1200мл продукт/дка. Дозите се прилагат в зависимост от вида на плевелите.
Количество вода: 10-30 л/дка.
Прилага се върху плевели в активна вегетация.
Максимален брой приложения на година -1.
Карантинен срок: не се изисква.
Да не се засява/засажда/пресажда на третираната площ до  48 часа от третирането.

Дозите, които се прилагат са в зависимост от вида на плевелите и са съответно:
150-400 мл/дка: видове лисича опашка (Alopecurus spp.),  видове овес (Avena spp.), миши ечемик (Hordeum murinum), видове райграс
(Lolium spp.), видове пролез (Mercurialis spp.), видове метлица (Poa spp.), червен ориз, ами голяма (Ammi majus), видове щир (Amaranthus
spp.), видове невен (Celendula spp.), видове лобода (Chenopodium spp.), видове синя китка (Orobanche spp.), видове тученица (Portulaca
spp.), водове ряпа (Raphanus spp.), видове спореж (Senecio spp.), видове синап (Sinapsis spp.), видове звездица (Stellaria spp.),  видове
велигденче (Veronica spp.);
400-500мл/дка: пълзящ пирей (Agropyron repens), видове острица (Carex spp.), видове паламида (Cirsium spp.), видове млечка (Euphorbia
spp.), видове кантарион (Hypericum spp.), Laersia oryzoides, видове фаларис (Phalaris spp.), видове киселец (Rumex spp.), видове кострец
(Sonchus spp.), балур (Sorghum halepense);
500-700 мл/дка: видове лаваница (Alisma spp.), Asfodelus spp., видове водолюба (Butomus spp.), видове кисела трева (Cyperus spp) , Ferula
spp., видове дзука (Juncus spp.), видове картъл (Nardus spp.), Sciprus spp., видове ежова главица (Sparganium spp.), видове подбел
(Tussilago spp.);
800-1000 мл/дка: видове полевица (Agrostis spp.), видове лук (Allium spp.), видове пелин (Artemisia spp.), видове тръстика (Arundo spp.),
видове троскот (Cynodon spp.), Eracleum spp., видове самобойка (Glechoma spp.), видове киселиче (Oxalis spp.), Paspalum spp., видове
камъш (Phragmites spp.), видове папрат (Pteridium spp.), видове лютиче (Raniculus spp.), видове къпини (Rubus spp.), Tipha spp., видове
коприва (Urtica spp.), див морков (Daucus carota);
1200 мл/дка: Aristolochina spp., видове клематис (Clematis spp.), видове поветица (Convolvulus spp.), Rubia peregrine;
Храсти: 
400-600 мл/дка: видове явор (Acer spp.), видове ясен (Fraxinus spp.), видове гениста (Genista spp.), видове върба (Salix spp.) , видове бъз
(Sambucus spp.), видове боровинка (Vaccinum spp.);
1000-1200 мл/дка: видове калуна (Calluna spp.), Cistus spp., видове ерика (Erica spp.), видове орлови нокти (Lonicera spp.)

Техника за приложение за всички употреби: конвенционална наземна техника.
Продуктът може да се прилага по цялата повърхност или на ивици, по реда на растенията или върху участъците намиращи се под листата,
в зависимост от употребата.

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/1313: „Да не се употребява на площи използвани от широката общественост или от уязвими групи, като
обществени паркове и градини, площадки за спорт и отдих, училищни и детски площадки и в непосредствена близост до здравни или
лечебни заведения”.

СЕЛСКОСТОПАНСКИ МЕРКИ: 
Третирайте единствено плевели в активен растеж. Третирането е ефикасно, ако плевелите са в начални стадии на развитие (макс.
височина 10 см). Прилагането върху добре развити широколистни плевели може да се окаже не ефективно. 

КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ
Най-добрите резултати се постигат при облачно време и висока влажност по време на третирането.
Не се препоръчва третиране при прогноза за валеж до  6 часа или ако съществува риск от замръзване. Напояване или дъжд, в рамките на
2 часа от третирането могат да редуцират ефективността на продукта. 
Третиранията върху плевели, подложени на суша, ниски температури и др., могат да бъдат не ефикасни. Умерените температури и
високата влажност чрез засилване растежа на плевелите, засилват резултата от третирането. Многогодишните плевели са по-
чувствителни, ако са добре развити, при цъфтеж или в по-късен етап.

ФИТОТОКСИЧНОСТ
Продуктът не е селективен и може да бъде фитотоксичен ако попадне върху зелените части на растенията или върху кора, която не е
добре вдървесинена. Препоръчва се използването на разпръскващи дюзи и/или на добавки ограничаващи отнасянето. По време на
третирането избягвайте отнасяне на струята или капчици, които биха могли да доведат до контакт с листния апарат на културите,
предизвиквайки щети. НЕ ТРЕТИРАЙТЕ С ПРОДУКТА ПРИ НАЛИЧИЕ НА ВЯТЪР. Преди третирането отстранете издънките от основата на
растенията. Не мокрете стъблото особено ако не е добре вдървесинено или има пукнатини. 
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ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА С ПРОДУКТА
При смесване, зареждане и приложение на продукта да се носят защитни ръкавици и работен гащеризон.  
Да се избягва контакт с очите. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Предпазвайте от замръзване и
директна слънчева светлина.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА РАЗТВОРА ЗА ПРЪСКАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО
Изсипете необходимата доза от продукта в резервоара на пръскачката, напълнена до половината с вода, включете
бъркалката, добавете останалото количество вода до необходимият обем. 
Веднага след приложението измийте внимателно пръскачката и съдовете преди да ги използвате за други  третирания. 

СЪВМЕСТИМОСТ 
Не смесвайте ГАЛЪП СУПЕР 360 с други продукти за растителна защита. Не прилагайте вар, торове или подобни
материали в рамките на  7 дни след третирането. 

ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ
Вдишване Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. Потърсете медицинска
помощ, при продължаващ дискомфорт.
Поглъщане Преместете  пострадалия от мястото на източника на замърсяване на чист
въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. Изплакнете устата старателно
с вода. Потърсете медицинска помощ. Не предизвиквайте повръщане.
Контакт с кожата Преместете  пострадалия от мястото на източника на замърсяване. Отстранете замърсените дрехи и
изплакнете кожата старателно с вода. Потърсете медицинска помощ, ако след измиване дразненето продължи.
Контакт с очите Преместете  пострадалия от мястото на източника на замърсяване. Отстранете контактните лещи и
изплакнете очите  веднага с много вода при повдигнати клепачи. Потърсете медицинска помощ, ако след измиване
дразненето продължи. 
Забележки за лекаря: симптоматично лечение.
При необходимост се свържете с Център за първа помощ в Република България:
УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"
Тел. +359 2 9154 409 
poison_centre@mail.orbitel.bg      
http://www.pirogov.bg

СЪХРАНЕНИЕ
Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. Да се съхранява само в оригиналната опаковка.
Предпазвайте от замръзване и директна слънчева светлина.

БЕЗОПАСНО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОСТАТЪЦИТЕ ОТ ПРОДУКТА
След употреба опаковката да се изплакне трикратно ръчно или с устройство с водна струя под налягане. Промивните води
да се изсипят в резервоара на пръскачката. Празните опаковки да се направят негодни за употреба и да не се използват
повторно за каквито и да било цели. Този материал и опаковката му да се третират като опасен отпадък и да се изхвърлят
само на места за събиране на опасни  или специални отпадъци. Не изхвърляйте ПРЗ, остатъци от ПРЗ, и отпадъчни
промивни води заедно с битовите отпадъци. ПРЗ, остатъци от него или празните опаковки да се предават на лица,
притежаващи разрешение по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците.

Внимание: Да се използва единствено и само за употребите и при условията посочени в този етикет. Лицето използващо
продукта е отговорно за евентуалните щети причинени от неправилната употреба на продукта. Спазването на всички
предписания съдържащи се в настоящия етикет е важно условие за осигуряване ефикасността на третирането и за
избягване на щети на растенията, хората и животните. 
НЕ ПРИЛАГАЙТЕ С ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА.
ДА НЕ СЕ ПРОДАВА В НАСИПНО СЪСТОЯНИЕ.
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