Glyfos Supreme Plus
Taimekaitsevahend. Herbitsiid.
Preparaadi vorm: vesilahus
Kasutusala: laia toimespektriga herbitsiid lühi- ja pikaealiste umbrohtude tõrjeks. Kasutatakse
koristuseelselt teraviljal, rapsil, linal, hernel ja lupiinil, istutus- ja külvieelselt, koristusjärgselt
kõrrepõldudel ja kesal, mittepõllumajanduslikel aladel, metsanduses ning viljapuu- ja marjaaedade
reavahedes.
Kasutuspiirang: toote kasutamine on keelatud koolialadel, laste mänguväljakutel ja
tervishoiuasutuste vahetus läheduses.
Kasutuspiirang: toote kasutamine on keelatud saagi koristuseelseks närvutamiseks või
kuivatamiseks.
Taimekaitsevahendit on keelatud kasutada põllumajanduskultuuride õitsemise ajal ja ka siis, kui
töödeldaval alal esineb õitsvat umbrohtu.
Toodet võivad osta ja kasutada ainult professionaalsed kasutajad (taimekaitsetunnistuse
omamisel).
Toimeaine: glüfosaat 450 g/l
Eesti reg-nr 0636/29.09.16
Partii nr ja valmistamise kuupäev: vaata pakendilt
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas
P280 Kanda kaitsekindaid ja kaitserõivastust.
P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele (viia ohtlike või
erijäätmete kogumispunkti).
SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal
mitte puhastada/vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).
Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011
määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning
Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.
Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.
Keskkonnaohtlikkus. Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara– ja seadmete pesuvee
sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.
Hoiutingimused. Preparaadi säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 2 aastat valmistamise
kuupäevast alates. Hoida originaalpakendis, jahedas ja hästi ventileeritud kohas. Vältida
temperatuuri alla 0ºC ja üle +35ºC. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et

vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist. Segamiseks ja pritsimiseks mitte kasutada
emaileeritud või tsingitud terasest mahuteid.
Pakendi purunemisel. Välja voolanud preparaat katta liiva, saepuru või muu absorbendiga, kuni
segu on täielikult läbi imbunud. Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle
ohtlike jäätmete käitlejale.
Pakendi kahjutustamine. Tühjaks saanud taimekaitsevahendi pakendit loputada töölahuse
valmistamise ajal puhta veega vähemalt kolm korda, loputusvesi valada taimekaitseseadme paaki
või kasutada selleks vastavat tankimisseadme loputusmehhanismi. Taara korduskasutamine on
keelatud. Tühjad pakendid koguda kokku ja tagastada turustajale või viia pakendikäitlejatele.
Loa valdaja: Cheminova A/S, Thyborønvej 76–78, DK-7673, Harboøre, Taani.
Tootja/pakendaja: Cheminova A/S, Thyborønvej 76–78, DK-7673, Harboøre, Taani.
FMC Agricultural Solutions esindaja Balti riikides: + 370 644 80 744 (ENG/RUS)
Pakendid: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 1000 l
Esmaabi: Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Näidake arstile
etiketti. Kui toode satub nahale, võtke ära saastunud riided ning peske kohe saastunud nahapindu
rohke vee ja seebiga. Silmi loputage 15 minuti jooksul rohke värske ja puhta veega, ka silmalaugude
alt ning pöörduge koheselt arsti poole. Kemikaali sissehingamise korral minge värske õhu kätte.
Ärrituse tekkimisel või püsimisel konsulteerige arstiga. Kemikaali allaneelamise korral juua
koheselt 6-8 klaasi vett. Mitte esile kutsuda oksendamist. Kui on alla neelatud suur kogus
kontsentraati, pöörduge koheselt arsti poole. Märkus: Ärge kunagi andke midagi teadvusetus olekus
või krampides patsiendile ega kutsuge esile oksendamist.
Keskkonnaohtlikkus: Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara ja seadmete pesuvee
sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.
Toimemehhanism: Glyfos Supreme Plus on üldhävitava toimega herbitsiid, mida kasutatakse enamike
lühi- ja pikaealiste umbrohtude tõrjeks. Preparaat mõjub roheliste lehtede ja varte kaudu ning levib
sealt juurestikku.
Esimesed tunnused. Järk-järguline närbumine ja kolletumine – üheaastastel umbrohtudel ilmneb
tavaliselt 3-7 päeva pärast, mitmeaastastel umbrohtudel aga 2-3 nädala pärast. Täielik juurte kuivamine
ja hävimine võib toimuda 20-30 päeva pärast ning protsess toimub seda aeglasemalt, mida madalamad
on temperatuurid.
Kasutamisjuhend:
Pritsimisaeg. Pritsimise ajal peavad umbrohud olema aktiivses kasvufaasis ja mitmeaastastel
umbrohtudel peavad olema moodustunud esimesed rohelised lehed. Üheaastaste umbrohtude tõusmed
peavad olema vähemalt 5 cm kõrgused. Preparaadi efektiivsus ja imendumine on seda suurem, mida
suurem on lehtede pindala. Risoomjuurestikuga umbrohud on eriti tundlikud ajal, kui on moodustunud
4-5 lehte ja taimed on 10-15 cm kõrgused (selles kasvufaasis algab ka uute juurevõsude
moodustumine).
Ilmastikutingimused. Paremate tulemuste saavutamiseks on vajalik, et pärast pritsimist oleks
vihmavaba periood vähemalt 6, veel parem 24 tundi. Kuivuse all kannatavate umbrohtude pritsimine ei
anna häid tulemusi. Keelatud on Glyfos Supreme Plus kasutada tugeva tuule korral (üle 4 m/s), kuna
pihustatud preparaat võib tugevasti kahjustada ja isegi hävitada lähedal kasvavaid kultuurtaimi.
Preparaadi efektiivsus väheneb põua, liigse kuumuse ja jahedate ilmade puhul.

Kulunormid:
Teravili, koristuseelseks umbrohutõrjeks kasutamine: 2,4 l/ha, lühi- ja pikaealised umbrohud.
Kasutatakse kui viljatera niiskusesisaldus on alla 30%. Tõrjutav umbrohi peab olema roheline. Ooteaeg
14 päeva.
Teravilja kõrrepõllud: 2,4-4,0 l/ha, lühi- ja pikaealised umbrohud. Pärast teravilja koristamist
eemaldatakse põhk põllult või siis purustatakse ning laotatakse ühtlaselt laiali. Enne pritsimist EI TOHI
põldu harida, et orashein saaks kasvatada vähemalt 3-6 pärislehte. Pritsimine võib anda küllalt häid
tulemusi hilissügiseni. Isegi öökülm kuni -3ºC ei mõjuta oluliselt tulemust. Põldu võib kultiveerida ja
vajadusel külvata taliteravilja pärast pritsimisjärgset taimiku pruunistumist.
Kesad: 2,4-4,0 l/ha, lühi- ja pikaealised umbrohud. Pritsitakse kui umbrohi on vähemalt 15 cm
kõrgune. Kombainläbindamine ja kultiveerimine võivad toimuda 14 päeva pärast.
Tööoode 5 päeva.
Tali-ja suviraps, koristuseelseks umbrohutõrjeks kasutamine: 2,4–3,2 l/ha, hariliku orasheina,
kaheiduleheliste umbrohtude ja teiste mitmeaastaste kõrreliste umbrohtude tõrjeks. Seemnete niiskus ei
tohi ületada 30%. Ooteaeg 14 päeva. Ärge pritsige seemneks kasvatatavaid põllukultuure.
Lina, lupiinid, koristuseelselseks umbrohutõrjeks kasutamine: 2,4-3,2 l/ha, hariliku orasheina,
kaheiduleheliste umbrohtude ja teiste mitmeaastaste umbrohtude tõrjeks. Seemnete niiskus ei tohi
ületada 30%. Ooteaeg linal 7, lupiinidel 14 päeva.
Herned, koristuseelselseks umbrohutõrjeks kasutamine: 2,4 l/ha, hariliku orasheina,
kaheidueheliste umbrohtude ja teiste mitmeaastaste umbrohtude tõrjeks. Seemnete niiskus ei tohi
ületada 30%. Ooteaeg 14 päeva.
Enne külvi või istutamist: 2,4–3,2 l/ha, hariliku orasheina, kaheiduleheliste umbrohtude ja teiste
mitmeaastaste umbrohtude tõrjeks. Kombainläbindamine ja kultiveerimine võivad toimuda 14 päeva
pärast.
Viljapuu- ja marjaaedade reavahed: 2,4-4,8 l/ha, lühi- ja pikaealised umbrohud. Umbrohud 10-30
cm kõrgused. Õige aeg umbrohutõrjeks on reeglina siis, kui umbrohud on heas kasvujõus. JÄLGI
HOOLEGA, et puud ja juurevõrsed ei puutuks kokku preparaadi töölahusega. Ära pritsi tuulise ilmaga,
kasuta kaetud poomiga pritsi.
Orashein: 2,4-3,2 l/ha
Mitmeaastased kaheidulehelised umbrohud: 3,2-4,8 l/ha
Mittepõllumajanduslikud alad: 2,4-4,8 l/ha, lühi- ja pikaealised umbrohud. Umbrohud 10-30 cm
kõrgused.
Normaalne umbrohtumus: 2,4-3,2 l/ha
Mitmeaastased raskesti tõrjutavad umbrohud: 3,2-4,8 l/ha
Pärast taimiku pruunistumist võib töödeldud ala kultiveerida ja külvata.
Metsandus, istutuseelselt: 2,4–4,0 l/ha, ühe-ja mitmeaastaste umbrohtude ja kaheiduleheliste
umbrohtude tõrjeks. Kasutage umbrohu aktiivse kasvu ajal. Istutamine võib toimuda 14 päeva pärast.
Metsandus, okaspuud: 2,4–3,2 l/ha, ühe- ja mitmeaastaste umbrohtude ja kaheiduleheliste
umbrohtude tõrjeks. Kandke selgpihusti abil puude vahele. Ärge kasutage kasvuperioodil.
Pritsimiskordade arv: 1

Töölahuse valmistamine: Täitke pritsipaak poolenisti veega ja lisage vajalik kogus preparaati. Segage
hoolikalt ning lisage vett kuni paak on täis. Vooliku ots, millega täidate paaki, peab olema allpool
veetaset, et ei tekiks liigset vahtu. Kohe pärast paagi täitumist eemaldage voolik paagist, et segu ei
voolaks paagist välja.
Pritsimistehnoloogia:
Traktorpritsid. Kasutada võib igasuguseid seadmeid, mis võimaldavad pritsida keskmiste või suurte
piiskadega 80-250 l/ha ja rõhuga 1,5-2,5 bari pihusti nurga puhul 80 või 110 kraadi. Enamikul juhtudel
on soovitav töölahuse kulu 200-250 l/ha. Rõhk pritsimisel on vaja seada vastavalt traktori
liikumiskiirusele, töölahuse ja pihusti tüübile. Traktori tavaliseks kiiruseks on 4-9 km/h.
Selgpritsid. Seljas kantavat pritsi võib kasutada aedade ja väikeste pindade töötlemiseks. Veekulu on
tavaliselt 200-300 l/ha. Veekulu võib vähendada 100-150 l/ha, kui kasutatakse väikese tootlikkusega
pihusteid kitsaribalisel pritsimisel. Pritsimine toimub sellisel juhul keskmiste või suurte piiskadega.
Kui kasutatakse seljas kantavat pritsi mahuga 10 l ja kui preparaadi kulunorm on 4,0 l/ha ning
pritsimislahuse kulu 200 l/ha (kontsentratsioon 0,2 %), tuleb segada 200 ml Glyfos Supreme Plus 9,8 l
veega. 10 l pritsimislahust on küllaldane 500 m2 töötlemiseks.
Pritsi puhastamine: Pärast töö lõppu tühjenda paak. Loputa paak seest ja väljast ning jaotustorud ja
voolikud puhta veega ja tühjenda paak uuesti. Täida paak puhta veega ning lisa spetsiaalne pesuaine
All Clear Extra. Pritsi mõni minut pesuvedelikku läbi pihustite ja seejärel sega lahust paagis 10 minutit.
Tühjenda paak. Loputa paak, jaotustoru ja voolikud puhta veega. Hoidu tundlike taimede
kahjustamisest pesu- ja loputusveega, samuti pinna ja põhjavee saastamisest.
Pritsimise ajastamine teiste põllumajandustöödega.
Lupja (teisi meliorante) ja muid keemilisi või orgaanilisi väetisi, samuti teisi pestitsiide ei ole soovitav
kasutada 5 päeva enne ja vahetult pärast Glyfos Supreme Plus’iga pritsimist.
Juriidilised aspektid ja kasutaja risk
Enne toote kasutamist lugeda läbi sellega kaasas olev kasutusjuhend.
Kasutaja vastutab kahjude eest, mis tulenevad tootja kontrollivälistest teguritest.
Olemasolevate või tekkivate resistentsete umbrohtude vastu võivad herbitsiidid osutuda
väheefektiivseteks. Kuna kõnealuste umbrohtude esinemist ei saa eelnevalt
kindlaks määrata, ei vastuta tootja ega toote edasimüüja kahju korvamise eest, mille on põhjustanud
herbitsiidide ebatõhusus resistentsete umbrohtude korral.
Kõik soovitused toote kasutamiseks põhinevad tootja praegustel teadmistel. Kuna toodet ja selle mõju
võivad mõjutada tootja kontrollivälised tegurid (näit: hoiustamistingimused, äärmuslikud klimaatilised
tingimused, äärmuslikud mullastiku tingimused, väär kasutamine või resistentsed umbrohud), ei
vastuta tootja kõnealustest teguritest tingitud kahju korvamise eest.

