
Опасно! Продукт за растителна защита. Прочетете внимателно етикета преди 

употреба. За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, 

спазвайте инструкциите за употреба! 

ГЛИФОГАН 480 СЛ 
Хербицид 

 

Опасно  

Предупреждения за опасност 

H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.  

EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и за околната среда, спазвайте 

инструкциите за употреба. 

Препоръки за  безопасност  

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни 

очила/предпазна маска за лице. 

P305+351+

338 

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на 

няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е 

възможно. Продължавайте да промивате. 

P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. 

SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се 

почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни 

води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.).  

Spe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 м до повърхностни води с цел 

опазване на водните организми.  

Spo2 Цялото защитно облекло да се изпере след употреба. 

Разрешен за пускане на пазара и употреба със заповед за подновяване на 
разрешението №РД 11-189/18.02.2013 г. на изпълнителния директор на БАБХ и заповед 
за разрешаване на минимална употреба №РД 11-1370/19.11.2012 г. на изпълнителния 
директор на БАБХ. 



Разрешение №01098-3/ 05.03.2013 г. 

Притежател на разрешението за пускане на пазара и употреба: Адама Агрикълчър 
Б.В., Нидерландия 

Съдържание на активно вещество: 360 г/л глифозат 

Вид на формулацията: разтворим концентрат (СЛ) 

Функция: хербицид 

Механизъм и спектър на действие: Глифоган 480 СЛ е тотален листен хербицид със 
системно действие. Той се абсорбира от листната маса и се транслоцира през 
растението към кореновата система. Видим ефект при едногодишните плевели 
настъпва в рамките на 4-7 дни, а при многогодишните плевели в рамките на 10-14 дни 
след третирането. Студено или облачно време след третирането може да забави 
видимите признаци на действието на Глифоган 480 СЛ. Приложен при тютюна 
Глифоган 480 СЛ се транслоцира към нарастващите (меристемни) части на растението - 
корени, връх, филизи. 

Специфични условия, при които продукта може или не трябва да бъде употребяван: 
да се третира при тихо време, без вятър, за да се избегне попадане на работен разтвор 
върху съседни култури. Да не се третира при температури над 25° С. Да не се пръска 
срещу вятъра. Глифоган 480 СЛ се прилага в овощни градини, лозя, свободни площи 
(стърнища) и ж.п. линии във фаза „бутонизация“ на широколистните плевели и фаза 
„изкласяване“ на житните плевели. Препоръчва се за цялата налична плевелна 
растителност в лозя и овощни градини. Тъй като хербицидът не е селективен, трябва да 
се вземат мерки за недопускане отвяване на работния разтвор върху съседни площи, 
заети с култури, за да не бъдат унищожени. За постигане на максимален хербициден 
ефект от продукта плевелите трябва да са в активен растеж, да не се завишава 
препоръчания работен разтвор, да не се пръска при очакване на валежи.  

Действие на продукта върху следващи в сеитбооборота култури: при спазване на 
разрешените дози и моменти на приложение няма негативно въздействие върху 
следващите култури и не се намесва в сеитбооборота.  

Приготвяне на работния разтвор: резервоарът на пръскачката се напълва с половината 
от необходимото количество вода, добавя се измереното количество Глифоган 480 СЛ 
и се допълва с останалото количество вода. Механичното разбъркване може да доведе 
до силно разпенване на работния разтвор.  

Смесимост: ако се смеси с хербициди - деривати на уреята може да се намали 
хербицидния ефект на продукта.  

Категория на употреба: професионална втора, продукт, който може да се прилага от 
потребители със сертификат по чл. 83 от ЗЗР. 

Карантинен срок: 7 дни; не е приложимо при тютюн 



Лице, което пуска продукта на пазара: Агрибул ЕООД, 1680 София,  ул. “Ястребец” 9, 
тел: 02 958 99 44. 

Разрешена употреба: разрешен за борба срещу едногодишни и многогодишни житни и 
широколистни плевели при:  

 Овощни градини в доза 400-1000 мл/дка; до две приложения годишно;  
 Лозя в доза 400-1000 мл/дка; до две приложения годишно;  
 Свободни площи (стърнища) в доза 400-1000 мл/дка; до две приложения 
годишно; 
 Ж.п. линии в доза 1000 мл/дка; до две приложения годишно;  

Минималнa употреба: 

 Тютюн в доза 300 мл/дка за премахване на цветната китка и ограничаване на 
филизообразуването, във фенофаза „начало на цъфтеж“ (10-15% цъфнали растения), 
едно приложение. Прилага се чрез опръскване на връхните части на тютюна, като 
значителна част от продукта се натрупва в близко намиращите се нарастващи 
(меристемни) тъкани - вегетационен връх, листа от вегетационния връх и филизи. 

Начин на приложение: с конвенционална наземна техника.    

Количество на работния разтвор - 10-20 л/дка; 30 л/дка за тютюн.         

Предпазни мерки за безопасна работа: Да се избягва контакт с очите. Да не се яде, пие 
или пуши по време на употреба. Измийте внимателно ръцете си след работа или 
контакт. Оборудването да се почиства старателно след употреба. Да не се замърсяват 
канализация и водни пътища, при изхвърляне на водата за изплакване на 
оборудването. 

Празните контейнери задържат пари и остатъци от продукта. 

СЛЕДВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА ВЪРХУ ЕТИКЕТА ДОРИ СЛЕД ИЗПРАЗВАНЕ НА 
КОНТЕЙНЕРА. 

Първа помощ и медицински съвети: 

При вдишване: Преместете пострадалият на свеж въздух. 

При контакт с кожата: Свалете замърсеното облекло, часовници, бижута. Измийте 
засегнатата кожа обилно с вода. Изперете дрехите и почистете обувките преди 
повторна употреба.  

При контакт с очите: Незабавно изплакнете с обилно количество вода. Продължете за 
най-малко 15 минути. Ако е възможно, отстранете контактните лещи. Ако има 
постоянни симптоми, потърсете медицински съвет.  



При поглъщане: Незабавно дайте на пострадалият вода за пиене. Не давайте нищо 
през устата на човек в безсъзнание. НЕ предизвиквайте повръщане, освен ако не е 
указано от медицински персонал. Ако възникнат симптоми, потърсете медицинска 
помощ.  

Указания към лекаря: Няма специфичен антидот. Необходимо е симптоматично и 
поддържащо лечение.  

Телефонен номер при спешни случаи 
Телефон за спешни случаи: Клиника по токсикология към УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" 
Тел. +359 2 9154 409 (денонощен) 
poison_centre@mail.orbitel.bg 
http://www.pirogov.bg 

Единен Европейски номер за спешни повиквания - 112. 

Мерки при инцидентни разливи: Да се попие с пръст, пясък или друг абсорбиращ 
материал. Изкопайте силно замърсената почва. Съберете в контейнери за изхвърляне, 
на които се поставя маркировка, че съдържат опасен отпадък. Този материал и 
опаковката му да се обезвредят или унищожат съгласно разпоредбите на местното 
законодателство. Сведете до минимум употребата на вода, за да се предотврати 
замърсяване на околната среда. Да НЕ се отмива с вода.  

Мерки в случай на пожар: При пожар да се гаси със сух химикал, водна струя, пяна, 
въглероден диоксид. Противопожарно оборудване - Автономен дихателен апарат.  

Унищожаване на празните опаковки: остатъци от препарата и от работния разтвор да 
не се изхвърлят в обществената канализационна система и във водоеми, а съгласно 
местните разпоредби. Преди да се изхвърли на определеното за целта място, празната 
опаковка да се направи негодна за повторна употреба (чрез деформиране, пробиване 
и др.).  

Условия на съхранение:  далече от слънчева светлина и влага, на проветриво място, в 
оригинални плътно затворени опаковки. Не допускайте складиране на продуктите под 
0° С и над 35°С. Не складирайте опаковките/палетите над 2 метра височина, за да се 
избегнат повреди и смачквания. Спазвайте правилата за разделно съхранение. 
Съхранявайте само в оригинални, затворени опаковки. Да не се съхранява на 
транспортни ленти и стълбища. 

Транспорт: Да се спазват изискванията на Европейската спогодба за превоз на опасни 
товари по шосе ADR.  

Срок на годност: 2 години 
Дата на производство: виж опаковката 
Партиден №: виж опаковката 
 

 

http://www.pirogov.bg/

