Agro-Glyfo Toupar
Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse
samt nedvisning Gældende fra 26. november 2015:
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle
og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for
ikke at bringe menneskers sundhed
og miljøet i fare (EUH401)

Meget giftig med langvarige virkninger for
vandlevende organismer (H410)
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har
regler for arbejde med og udsættelse for
plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det
eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.
Overtrædelse af nedenstående særligt
fremhævede forskrifter kan medføre straf :
Må kun anvendes til :
Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning
i korn, korsblomstrede afgrøder, ærter,
hestebønner og græs. Må ikke behandles
senere end 10 dage før høst.
Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer indtil
1 måned før høst og om efteråret efter høst.
Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før
fremspiring samt selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved hjælp af specielt udstyr.
Ukrudtsbekæmpelse i ikke spiselige havebrugs-, planteskole- og skovkulturer.
Ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer,
veje, indkørsler, fortove, havegange,
terrasser og udyrkede arealer.

Må ikke anvendes til :
Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer
i perioder, hvor der ﬁndes spiselige bær
og frugter på arealet Brugsanvisningens
doseringsangivelser må ikke overskrides.
Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra
vandmiljøet (vandløb og søer mv.) for at
beskytte organismer, der lever i vand. (SPe3)
Undgå forurening af vandmiljøet med
produktet eller med beholdere, der har
indeholdt produktet. Rens ikke
sprøjteudstyr nær overfladevand
(SP1). Opbevares utilgængeligt
for børn (P102). Må ikke
opbevares sammen med
fødevarer, drikkevarer
og foderstoffer.

DEKLARATION
Ukrudtsmiddel nr.: 600-1
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse
om bekæmpelsesmidler og
plantebeskyttelsesmiddelforordningen
1107/2009. Aktivstof: Glyphosat 360 g/l (30,8 w/w).
Midlet er et vandopløseligt koncentrat.
Emballage :

Registreringsindehaver :
SAPHIRE
J. Mertensstraat 142
1702 DILBEEK - BELGIUM

5L

Batchnummer er placeret
på emballagen.
Produktionsdatoen er anført
på emballagen og
holdbarheden er mindst 2 år.

Brugsanvisning
Generelt
Agro-Glyfo Toupar anvendes til bekæmpelse af kvik og
andre græsser, tokimbladet ukrudt og til nedvisning
af korn, græs, korsblomstrede afgrøder, ærter,
hestebønner, på stubmarker, i frugtplantager,
i havebrugs-, planteskole- og skovkulturer,
samt på udyrkede arealer.
Agro-Glyfo Toupar anbefales ikke i afgrøder til frø og
såsæd. Produktet optages gennem bladene og fordeler
sig med plantens saftstrøm rundt i hele planten også
rodsystemet. Effekten vil normalt kunne ses efter 10-14
dage.
Afgrøder, skadegører, dosering og sprøjtetidspunkt
Udyrkede- og utilplantede arealer
Agro-Glyfo Toupar kan anvendes på utilplantede arealer
gennem hele vækstsæsonen med 4-6 liter/ha. Ukrudtet
bør være veludviklet og i vækst på behandlingstidspunktet. På tæt og kraftig
ukrudtsbestand anvendes 6 liter/ha. 10 dage efter
behandling kan jorden bearbejdes.
Forårsanvendelse
Der kan behandles mod kvik og andet ukrudt før
jordbearbejdning. Kvikken bør normalt have 3-4 blade.
Dosering til delvis udvintret korn: 1,0-1,5 l/ha. Dosering
til kvik: 3-4 l/ha.
Korn før høst
Til bekæmpelse af kvik, andre græsser samt tokimbladet
ukrudt, i alle kornarter og sorter. Kvikken bør være i
vækst på behandlingstidspunktet. Der behandles, når
ses blivende på kærnen. Dosering: 2-3 l/ha. Højeste dosering ved stor kvikmængde (> 25 skud/m2). Sprøjtefrist
10 dage før høst.
Ærter og hestebønner før høst
Til bekæmpelse af kvik og tokimbladet ukrudt samt
nedvisning. Ærterne behandles når 70-75%
af marken har skiftet farve fra gulgrøn til gulbrun. Det
betyder, at ærterne fra de øverste bælge skal være til at
Dosering: 3-4 l/ha. Højeste dosering til nedvisning.
Sprøjtefrist 10 dage før høst.
Raps, sennep og rybs før høst
Til bekæmpelse af kvik og tokimbladet ukrudt samt
nedvisning. Der behandles, når vandprocenten i afgrøden
på den mindst modne del af marken er under 30%. Så
er størstedelen af skulperne i rapsen gulgrønne med
gulbrune og enkelte sorte frø. Behandlingstidspunktet
er normalt 2-4 dage før normal skårlægningstidspunkt,
og 14-21 dage før en direkte høst. Dosering: 3 l/ha.
Sprøjtefrist 10 dage før høst.
Stubmarker
Til bekæmpelse af kvik og andre græsser, samt
tokimbladet ukrudt. Kvikken skal have 3-6 blade og
være ca. 15-20 cm. høj. For at opnå det bedste resultat
må halm og lignende fjernes. Dosering til spildkorn og
småt tokimbladet ukrudt: 1,5-2 l/ha. Dosering til kvik:
3-4 l/ha. Laveste dosering ved gunstige betingelser:
Høj luftfugtighed, temperatur over 15 °C og solskin fra
sprøjtetidspunktet.
Stubmarker efter frøgræs
Halmen og plantemateriale bør fjernes hurtigt efter høst,
således at der kan komme en god genvækst. Det behandles, når kvikken og græsserne har 3-6 blade. Dosering:
4-6 l/ha. Højeste dosering på rødsvingel, engrapgræs
eller andre smalbladede frøgræsarter.
Græs
Før sidste slæt sprøjtes når græs og kvik er 10-20 cm høj
(3-6 blade). Sprøjt mindst 10 dage for sidste slæt tages.
Græsset må anvendes til alle normale formål, umiddelbart efter behandlings-fristens udløb. Dosering: 4 l/ha.

Grankulturer
I grankulturer af rødgran, normannsgran og kæmpegran
kan produktet anvendes med 3,0-3,5
l/ha. Behandling foretages om efteråret, når strækningsvæksten er afsluttet, og forårsskuddene er modne og
endeknopperne er dannet. Tidligst når granerne er groet
fast på blivende sted.
Frugtplantager og andre trækulturer
Der behandles med 3-6 l/ha på ukrudt i god vækst,
senest en måned før frugthøst eller efter.
Kulturen må ikke rammes, og der anvendes skærmet
behandling, ram ikke rodskud.
Stødbehandling af fældede træer
Anvendes mod genvækst og rodskud, dosering 0,2 l pr.
1,0 l vand. Der behandles umiddelbart efter fældning på
gen foretages, når træernes saftstrøm er nedadgående,
d.v.s. fra oktober til slutningen af februar. Bemærk at
mulighed for skade på nabotræer.
Tilberedning af sprøjtevæske
Sprøjtetanken fyldes 3/4 med vand, og Agro-Glyfo
Toupar tilsættes under omrøring mens tanken fyldes op
med vand.
Dyse

Sprøjteteknik

ISO-F-02-110 Gul

ISO-F-025-110 Lilla

Bar

Km/time

l/ha

3

6,1

200

3

6,4

150

Sprøjteteknik
Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse
af sprøjtningen. Der anvendes vandmængder fra 150 til
200 liter pr ha. Anvend lowdrift dyser, hvor der er risiko
for afdrift.
Rygsprøjte
Anvendes til ukrudtsbekæmpelse på mindre arealer
såsom hegn, omkring buske o.l. Sprøjt kun
på det, der ønskes bekæmpet og vær opmærksom på
vinddrift i forbindelse med udsprøjtningen.
Dosering: 0,2-0,3 l pr. 10-15 l vand.
Tankblanding
Agro-Glyfo Toupar kan blandes med de mest gængse
produkter, som bruges på behandlings-tidspunktet. Læs
altid blandingspartnerens brugsanvisning nøje.
Rengøring af sprøjtemateriel
Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken. Sprøjten skylles grundigt med rent vand. Skyllevandet udsprøjtes på et allerede behandlet areal. Fyld 100-200 liter vand
i sprøjten og tilsæt et egnet rensemiddel. Lad omrøringen
køre ca. 15 minutter og sprøjt derefter skyllevandet ud
på et allerede behandlet areal. Skyl efter med rent vand,
som udsprøjtes på det allerede behandlede areal.
Lagring
Agro-Glyfo Toupar skal opbevares frostfrit i uåbnet og
ubeskadiget originalemballage beskyttet mod direkte
sollys og andre varmekilder.
Bortskaffelse af tom emballage
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse
med kommunale regler for affaldshåndtering (P501).
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning
for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med
dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden
bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Emballagen må ikke genbruges.
Bemærk
Saphire fralægger sig alt ansvar for produktets skader
og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke
forskriftsmæssigt brug eller opbevaring.
Vejrlig, sorter, resistens, behandlingsteknik og jordbundsforhold kan påvirke effekten.

