PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN

Glyfogan® Extra
Postřikový neselektivní herbicid se systémovým účinkem ve formě rozpustného koncentrátu
pro aplikaci na list, určený k hubení jednoletých a vytrvalých plevelů na orné půdě,
nezemědělské půdě, loukách a pastvinách, v lesnictví, v sadech a na železnici.
Účinná látka:

glyfosát 360 g/l (ve formě IPA soli 480 g/l) (40-50 %)

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
H412

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102
P501

Uchovávejte mimo dosah dětí.
Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

EUH401

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské
zdraví a životní prostředí.

Přípravek nesmí být použit jinak, než jak je uvedeno v návodu na použití.

3915-13

Evidenční číslo přípravku:
Držitel rozhodnutí o povolení: Adama CZ s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany, Česká
republika, tel: 241 930 644
Výrobce: Adama Agan Ltd., Northern Industrial Zone, P.O. Box 262, Ashdod, 7710201,
Izrael
Balení a objem:
1 l HDPE láhev,
5 l, 10 l a 20 l HDPE kanystr,
600 l plastový kontejner s ocelovým rámem,
1000 l HDPE kontejner
Datum výroby: uvedeno na obalu
Číslo šarže: uvedeno na obalu
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby při správném způsobu skladování v originálních
neporušených obalech. Teplota při skladování +5 °C až +35 °C
Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se
prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti
shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbory
přípravku pro tento účel zajistí vlastník přípravku u akreditované laboratoře a prodlouženou
dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu přípravku.
Působení přípravku:
Glyfogan Extra je neselektivní listový herbicid se systémovým účinkem. Rostlinami je
přijímán výhradně zelenými částmi a je rozváděn do celé rostliny včetně podzemních orgánů.
Přesunem do kořenového systému je zajištěno zničení vytrvalých plevelů. Přípravek není
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přijímán kořeny rostlin a nepůsobí na semena. Zásah proti vytrvalým a hluboko kořenícím
plevelům je úspěšný v době, kdy si vytvořily dostatečnou listovou plochu a při současném
zajištění jejího dostatečného ovlhčení. Aby bylo dosaženo při hubení vytrvalých plevelů
nejvyšší účinnosti, provádí se aplikace v období intenzivního růstu, od nasazení poupat do
odkvětu rostliny tak, aby byl zajištěn maximální příjem účinné látky rostlinou. Typickými
příznaky je nejprve vadnutí, dále žloutnutí a později hnědnutí zasažených rostlin, včetně
kořenů.
Rozsah povoleného použití:

nezemědělská
půda

2) Škodlivý
Dávkování,
organismus, jiný účel
mísitelnost
použití
výdrol obilnin,
3 l/ha,
plevele jednoleté
max. 200 l
vody/ha
plevele vytrvalé,
5 l/ha, max. 200 l
pýr plazivý
vody/ha
plevele
5 l/ha,
80-250 l vody/ha
nežádoucí vegetace
3-5 l/ha, max. 300
l vody/ha

železnice

nežádoucí vegetace

hořčice

pýr plazivý, plevele
dvouděložné vytrvalé

chřest

plevele

jabloň, hrušeň

plevele

ječmen, cibule,
hrách setý, bob,
pór, len,
hořčice, oves,
řepka olejka,
cukrovka,
pšenice
ječmen, hrách
setý, bob, oves,
pšenice

1) Plodina,
oblast použití
orná půda
orná půda
orná půda

OL
(dny)

3) Poznámka

AT

3) po sklizni

AT

3) po sklizni

AT

3) před setím, před
výsadbou
3) podle skladby
plevelů a jejich
vývojové fáze

5 l/ha, max. 300 l AT
vody/ha
4 l/ha,
8
100-250 l vody/ha

3) před sklizní 8 dnů
3) preemergentně

výdrol obilnin, plevele
jednoleté

5 l/ha,
AT
80-250 l vody/ha
5 l/ha,
AT
200-250 l vody/ha
1,5 l/ha,
AT
80-250 l vody/ha

pýr plazivý, plevele
dvouděložné vytrvalé

4 l/ha,
80-250 l vody/ha

3) před sklizní 7 dnů

len, řepka
olejka ozimá

pýr plazivý, plevele
dvouděložné vytrvalé

4 l/ha,
14
100-250 l vody/ha

3) před sklizní 14
dnů

lesní porosty

plevele,
dřeviny plevelné
plevele

5 l/ha,
AT
200-250 l vody/ha
5 l/ha,
AT
200-250 l vody/ha

3) aplikace cílená,
ošetření s kryty
3) aplikace cílená,
ošetření s kryty

lesní školky
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3) preemergentně

louky, pastviny obnova TTP, plevele

6 l/ha,
5
150-250 l vody/ha

rekreační a
okrasné plochy
třešeň, slivoň

5 l/ha,
AT
100-250 l vody/ha
5 l/ha,
AT
200-250 l vody/ha

plevele
plevele

3) 5 dnů před
sklizní, pasením
nebo setím

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a
sklizní.
AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní nebo jde o způsob použití
nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují.

Zásah proti vytrvalým a hluboko kořenícím plevelům je úspěšný v době, kdy již vytvořily
dostatečnou listovou plochu, při současném zajištění jejího dostatečného smočení. Aby bylo
dosaženo při hubení vytrvalých plevelů nejvyšší účinnosti, má být aplikace přípravku
provedena v době plného růstu plevelů, od nasazení poupat do odkvětu rostliny. Postřik na
pýr se provádí v době, kdy obrostlý pýr má 3-4 nové listy, tj. dosáhne výšky 15-25 cm.
Orná půda
Aplikace se provádí po sklizni plodiny nebo před setím nebo výsadbou.
Setí plodin je možné 48 hodin po aplikaci. Trávy mohou být vysévány 5 dní po aplikaci.
Výsadba stromů, keřů apod. je možná 7 dnů po aplikaci. Na vytrvalé plevele ponechte
přípravek působit alespoň 5 dnů, na jednoleté alespoň 2 dny. Přípravek se aplikuje max. 1x za
rok.
Nezemědělská půda
Přípravek lze použít k odstranění nežádoucí vegetace na hřištích, chodnících, parkovištích,
hřbitovech, skladovacích plochách a v areálech podniků a na ostatních plochách.
Dávkování přípravku je podle skladby plevelů a jejich vývojové fáze. Přípravek se aplikuje
max. 1x za rok.
Železnice
Železnice je možno ošetřovat po celé vegetační období, nejlépe od poloviny května do konce
června. Na plevele vzešlé později z půdní zásoby semen je nutno aplikaci opakovat. Dávka
aplikovaná za vegetační období nesmí překročit maximální registrovanou dávku.
Preemergentní aplikace po zasetí nebo zasázení plodiny
Aplikaci nelze provádět v době, kdy rostliny kulturní plodiny již vzešly nad povrch půdy.
Přípravek se aplikuje max. 1x v plodině.
Ovocné sady
Přípravek se aplikuje po opadu listů do fáze „zeleného poupěte“ (BBA 55) u jabloní a hrušní a
fáze BBA 57 (“otevření kalichů, viditelné bílé vrcholky květů“) u třešní a slivoní.
Nepoužívejte ve výsadbách mladších než 2 roky. Zabraňte kontaktu postřiku s větvemi stromů
a kmeny více jak 30 cm nad povrchem půdy.
Přípravek se aplikuje max. 1x za rok.
Lesní porosty, lesní školky
Přípravek se aplikuje v okolí jehličnanů i listnáčů cílenou aplikací. Aplikace během
vegetačního období je možná pouze s ochrannou clonou (tj. s kryty trysek), která zabrání
kontaminaci a poškození stromků.
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Přípravek se aplikuje max. 1x za rok.
Louky, pastviny
Přípravek se aplikuje po regeneraci porostu po seči nebo pastvě nebo min. 5 dní před sečením
či pastvou v období červen - říjen při výšce porostu 30-60 cm, pokud není porost hustý a
nemá vytvořená zralá semena. Přímý vysev trav nebo jetelovin lze provádět po uplynutí min.
5 dnů od aplikace.
Přípravek se aplikuje max. 1x za rok.
Rekreační a okrasné plochy
Přípravek může být použit k hubení nežádoucí vegetace v sadech, parcích, výsadbách veřejné
zeleně kolem okrasných stromů a keřů apod. Přípravek nesmí zasáhnout zelené části
kulturních rostlin!
Přípravek se aplikuje max. 1x za rok.
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.
Aplikační kapalinu připravujte bezprostředně před použitím a ihned spotřebujte.
Aplikace přípravku:
Přípravek Glyfogan Extra se aplikuje postřikem.
Postřik nesmí zasáhnout sousední necílové porosty.
Při chladném či suchém počasí nebo při vyšších teplotách ve spojení s extrémně nízkou
vzdušnou vlhkostí může být příjem účinné látky a její translokace v rostlině zpomalena
a příznaky mohou být patrné až za 3 týdny po ošetření.
Nepoužívejte ve sklenících a fóliovnících.
Po aplikaci by mělo být větší množství rozkládajících se listů, kořenů, oddenků a stolonů
zapraveno do půdy důkladnou kultivací nebo odstraněno z pozemku.
Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého
aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku
Glyfogan Extra.
Následné plodiny:
V rámci normálního osevního postupu není po sklizni plodiny omezena volba následných
plodin.
Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel,
necílových členovců (kromě včel), půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů.
SP 1
Neznečisťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační
zařízení v blízkosti povrchových vod/ Zabraňte kontaminaci vod splachem
z farem a z cest).
OP II. st.
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů
povrchové vody pro aplikaci na podzim pro aplikační dávku nad 5 l
přípravku /ha.
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Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových
organismů:
plodina
bez
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
redukce
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových
rostlin (m)
všechna
1,5 l/ha
5
0
0
0
požadovaná
3 l/ha-5 l/ha
5
5
0
0
použití
6 l/ha
5
5
5
0
Podmínky správného skladování:
Přípravek se skladuje v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a
větratelných skladech při teplotách od +5 °C do +35 °C odděleně od potravin, nápojů, krmiv,
hnojiv, silných kyselin, silných zásad, oxidačních činidel, dezinfekčních prostředků a obalů
od těchto látek. Chránit před mrazem, vlhkem a přímým slunečním zářením.
Čištění aplikačního zařízení:
1. úplně vyprázdněte aplikační zařízení na ošetřovaném pozemku
2. vyjměte všechny filtry a trysky a propláchněte je čistou vodou
3. naplňte aplikační zařízení do jedné čtvrtiny nebo do ponoření agitátoru vodou (v
případě použití tank mixu s přípravky na bázi oleje lze přidat 0,5% detergent)
4. promíchejte nejméně jednu minutu a propláchněte skrz pumpu, pokud má aplikační
zařízení systém čištění, použijte jej
5. výplachovou vodu zachyťte
6. proveďte propláchnutí ještě jednou
7. opláchněte aplikační zařízení z venkovní strany
8. výplachovou vodu naplňte do aplikačního zařízení a vystříkejte na ošetřeném
pozemku nebo jiným způsobem bezpečně zlikvidujte
Likvidace obalů a zbytků:
Zbytky aplikační kapaliny a oplachové vody se zředí v poměru cca 1:5 s vodou
a beze zbytku vystříkají na ošetřovanou plochu, nesmějí zasáhnout zdroje podzemních
a recipienty povrchových vod.
Prázdné obaly od přípravku se po důkladném vypláchnutí a znehodnocení předají do sběru
k recyklaci nebo se spálí ve schválené spalovně vybavené dvojstupňovým spalováním s
teplotou 1200 °C - 1400 °C ve druhém stupni a čistěním plynných zplodin. Stejným
způsobem je nutno likvidovat nepoužitelné zbytky přípravku.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:
Při práci s přípravkem je nutné používat osobní ochranné pracovní prostředky.
Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) při přípravě aplikační kapaliny
a aplikaci postřikem
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

dodatečná ochrana hlavy
dodatečná ochrana nohou

Společný údaj k OOPP

celkový pracovní/ochranný oděv z textilního
materiálu např. podle ČSN EN 14605+A1 nebo podle
ČSN EN 13034+A1, popř. podle ČSN EN ISO
13982-1 nebo jiný ochranný oděv označený
piktogramem „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN
EN ISO 13688
není nutná
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)
poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba
urychleně vyměnit.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od
dalších osob.
Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory!
Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.
Po skončení práce, až do odložení pracovního oděvu a dalších OOPP a do důkladného umytí
(sprcha nebo koupel, umytí vlasů) nejezte, nepijte a nekuřte.
Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak pracovní/ochranný oděv a OOPP
před dalším použitím vyperte, resp. očistěte, popř. postupujte podle doporučení výrobce těch
OOPP, které nelze vyprat. U textilních prostředků se při jejich praní/ošetřování/čistění řiďte
piktogramy/symboly podle ČSN EN ISO 3758, umístěnými zpravidla přímo na výrobku.
Informujte svého zaměstnavatele, že používáte kontaktní čočky.
Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku kontaktní čočky nepoužívejte.
Jestliže to není z jakéhokoli důvodu možné, používejte takovou ochranu obličeje (očí), která
minimalizuje možnost zasažení očí.
Při práci je vhodným doplňkem vybavení operátora nádoba s vodou, popř. speciální střička
k výplachu očí.
Nevpouštějte domácí zvířata na ošetřenou plochu po dobu 10-14 dní, dokud zelená hmota
nezačne odumírat.
První pomoc:
Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře
a poskytněte mu informace z této etikety/štítku/ příbalového letáku.
První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte expozici, opusťte zamořený
prostor, zajistěte tělesný a duševní klid. Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou
pomoc/zajistěte lékařské ošetření.
První pomoc při zasažení kůže: Odložte nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud
možno teplou vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte.
První pomoc při zasažení očí: Nejprve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte,
současně vyplachujte prostor pod víčky po dobu 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 asi sklenici
(1/4l) vody. Nevyvolávejte zvracení. Pokud se projeví nevolnost, vyhledejte lékařskou pomoc
a ukažte štítek/etiketu popř. obal přípravku.
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
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(i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: telefon
nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402.
Upozornění:
Riziko za poškození vyplývající z faktorů ležících mimo dosah kontroly výrobce nese
spotřebitel. Za škody vzniklé nevhodným skladováním anebo nevhodným použitím přípravku
výrobce neručí.
® registrovaná ochranná známka společnosti ADAMA Deutschland GmbH, Německo
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