ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Преди употреба прочетeтe внимателно eтикета!
Г Л И Ф О Х Е М

Предупреждение за опасност:
Н411 Токсичен за водните организми с дълготраен ефект.
Препоръки за безопасност:
Р261 Избягвайте вдишване на аерозоли.
Р262 Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.
Р273 Да се избягва изпускане в околната среда.
Р391 Съберете разлятото.
Р501 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.).
SPe3: За защита на нецелеви растения да се спазва нетретирана буферна зона от 10 м до
неземеделски земи/съседни площи.
SPe3: За защита на водните организми да се спазва непръскана буферна зона от 5 м до
повърхностни водни обекти.
SPo2 Измийте цялото защитното облекло след употреба.
Функция на продукта: системен неселективен листен хербицид
Съдържание на активно вещество: глифозат 360 г/л (30,48% w/v)
Вид на формулацията: СЛ – разтворим концентрат
Категория на употрeба: втора професионална
Разрешен за употреба в Р. България със Заповед №: РД 11-429/09.03.2018 г. на
изпълнителния директор на БАБХ и Разрешение № 01568-ПРЗ-1/14.03.2018 г.
Механизъм на действие
Глифохем е системен, неселективен хербицид за прилагане след поникване. Без
остатъчни количества.
Разрешени употреби:
 Зърнено- житни култури, интензивни и екстензивни площи с тревисти
видове:
o за контрол на едногодишни плевели в доза 300-600 мл/дка;
o за контрол на многогодишни плевели в доза 600 мл/дка
o карантинен срок: не се изисква
o да се третира единствено преди засяване на културите.

o ако преобладаващите едногодишни плевели са в начална фаза на растеж,
дозата за контрол на едногодишни плевели може да се намали до 150 мл
продукт/дка.


Дървесни видове в 3-4 годишни насаждения, с изключение на пълзящи
видове (семкови и костилкови овощни видове, маслини, лозя, трайни
насаждения):
o за контрол на едногодишни плевели в доза 300-600 мл/дка;
o за контрол на многогодишни плевели в доза 600 -1000 мл/дка
o карантинен срок: не се изисква
o да не се прилага в доза по-висока от 180 г a.в./дка (500 мл формулиран
продукт/дка) в овощните и маслинови насаждения, ако има диворастящи
гъби в зоната за третиране.
o ако преобладаващите едногодишни плевели са в начална фаза на растеж,
дозата за контрол на едногодишни плевели може да се намали до 150 мл
продукт/дка



Необработваеми площи -напоителни канали, пътища, насипи, крайща на
канавки и култури:
o за контрол на плевели в доза 300-1000 мл продукт/дка
o карантинен срок: не се изисква
o момент на приложение: през целия сезон
o при напоителни канали се прилага след предварително спиране на водата
в канала, след което трябва да се спази срок от минимум 7 дни преди водата
да се пусне отново.
o да се прилага само на точно определени места по краищата на канали,
водоснабдителна мрежа, гранични зони и пътни мрежи.



Ливади и пасища (с цел регенериране):
o за контрол на плевели в доза 500-1000 мл/дка;
o карантинен срок: не се изисква
o момент на приложение: през целия сезон
o само за насочено третиране на плевели или на точно определи зони, в
които е избрано да се пръска срещу плевели с цел регенериране на ливади
и пасища.



Противопожарни просеки:
o за контрол на плевели в доза 300-1000 мл/дка.
o карантинен срок: не се изисква
o ако преобладаващото количество са треви в начална фаза на растеж, дозата
може да се намали 150 мл/дка.



Маслини:
o за улесняване на прибирането на реколтата, третира се около дърветата, в
доза 300 мл/дка:
o карантинен срок: 7 дни.
o да не се прилага в доза по-висока от 180 г a.в./дка (500 мл формулиран
продукт/дка) в маслинови насаждения, ако има диворастящи гъби в зоната
за третиране.
Продуктът се прилага един път на година на употреба.

Прилага се след поникване на плевелите.
Разтворът не трябва да попада върху зелените части на растенията поради риск от
фитотоксичност.
Инструкции за употреба
Техника за прилагане:
Навесна/прикачна тракторна щангова пръскачка и количество вода 10-40 л вода/ дка –
при максимална доза от продукта 1 л/дка;
Ротационен пулверизатор с диск и количество вода минимум 2-3 л вода/дка - при
максимална доза от продукта 600 мл/дка;
Пръскачка с накрайник за ръчно прилагане и максимална доза от продукта 1 л/дка. Да не
се разрежда в количество вода по-малко от 32,5 л.;
Центробежно пръскане и максимална доза от продукта 300 мл/дка. Да не се разрежда в
количество вода по-малко от 2,5 л.
Специфични изисквания:
При третиране на неземеделски площи (пътища, граници на култури, напоителни
канали, гранични зони), спазвайте посочените предпазни мерки за съседните култури.
Мерки за безопасност при работа с продукта:
• Оператора трябва да носи ръкавици и предпазни средства за лице (очила за защита или
маска за лице UNE-EN 166: 2002) по време на смесване / товарене и ръкавици по време
на прилагането и почистването на оборудването. При боравене с оборудването за
прилагане или замърсени повърхности и по време на ръчно прилагане да се използва
херметично защитно облекло за течни продукти UNE-EN 14605: 2005 + A1: 2009.
• Да не се влиза в третираната култура, до изсъхването на третираната листна
повърхност.
ПРЕПОРЪКИ ПРИ интоксикация или злополука:
Интоксикация може да доведе до:
• язви и ерозия на устната лигавица.
• сърдечни, чернодробни и бъбречни нарушения.
• дразнене на белите дробове при вдишване.
• по кожа: еритема, пилоерекция и контактен дерматит.
Първа помощ:
• Изведете пострадалото лице от замърсената зона. Незабавно свалете замърсеното
облекло.
• При контакт с очите, измийте очите обилно с вода, най-малко в продължение на 15
минути. Не забравяйте да свалите контактните лещи.
• При контакт с кожата, измийте кожата обилно с вода и сапун, без триене.
• В случай на поглъщане, не предизвиквайте повръщане и не давайте нищо през устата.
• Пострадалият да се държи в покой и да се подържа температурата на тялото.
• Контрол на дишането: Приложете изкуствено дишане, ако е необходимо.
• Ако пострадалият е в безсъзнание, да се сложи в легнало положение, с главата по-ниско,
отколкото останалата част на тялото и коленете полу-свити.
• Откарайте пострадалия до болница, ако е необходимо и да се покаже етикета или
опаковката.
Не оставяйте пострадалия без наблюдение при никакви обстоятелства.

Информация за лекари и медицински персонал:
• Контрол на киселинно-алкалното и електролитно равновесие.
• Симптоматично лечение.
При необходимост се свържете с Национален токсикологичен информационен център,
Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов"Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 233
E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg ; http://www.pirogov.bg
Третиране на празните опаковки: Изплакнете празните контейнери трикратно ръчно
и изсипете водата от изплакването в резервоара на пръскачката. Предайте ги в приемни
пунктове, установени от интегрираната система за управление на отпадъци. Повторното
използване на празните опаковки за каквито и да било цели е забранено.
Предупреждение към потребителите:
Препоръките и информацията, са резултат на всеобхватни и строги изследвания и
тестове. Въпреки това, много фактори са извън нашия контрол и могат да повлияят по
време на употреба (подготовка на сместа, приложение, климат и т.н.). Дружеството
гарантира състава, формулировка и съдържанието на продукта. Потребителят ще бъде
отговорен за вредите (липса на ефикасност, токсичност като цяло, остатъци, и т.н.),
причинени поради пълното или частично неспазване на указанията на етикета.
Срок на годност: 2 години
Дата на производство:
Партида №:
Нето количество:
Производител/Притежател на разрешението:
BROKDEN, S.L.
San Roque 15, 12004 Castellon, SPAIN
Тел: 96 2293093
Лице, което пуска продукта на пазара:
Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България КЧТ
1164 София, ул. Бигла 39, партер, офис 2
тел: 02 962 4901; факс: 02 962 4876

