PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN

®

Gallup Super 360
Gallup Super 360 je systémový herbicid určený k hubení v tšiny druh širokolistých plevel a
plevelných trav v následujících plodinách:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bob
Cibule a pór
Cukrovka
Ho čice
Hrách
Ch est
Jádroviny, peckoviny
Ječmen
Len
Lesní hospodá ství

EUH210
EUH401

•
•
•
•
•
•

Louky a pastviny
Nezem d lská p da
Orná p da, strništ
Oves
Pšenice
P da dočasn
neobd lávaná

•

•
•

•
•

P da sousedící s vodními
plochami
epka olejka
Všechny plodiny – zrušení
porostu
Tu ín
Vodnice

Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní
prost edí.

SP1 Neznečišťujte vody p ípravkem nebo jeho obalem. ĚNečist te aplikační za ízení v blízkosti povrchových
vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cestě.
OP II. st. P ípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupn zdroj povrchové vody pro aplikaci
na podzim pro aplikační dávku nad 5 l p ípravku /ha a na ja e pro aplikační dávku nad 6 l p ípravku /ha
Pouze pro profesionální uživatele.

Výrobce: Barclay Chemicals Manufacturing Ltd.,
Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Irsko
Tel: +353 1 8112900 Fax: +353 1 8224678 E-mail: infoŮbarclay.ie Webová stránka: www.barclay.ie

Evidenční číslo: 5376-0
Účinná látka: glyfosát 360 g/l
(cca 30,8% hm.)
Formulační úprava:
Rozpustný koncentrát ĚSLě
D LEŽITÉ INFORMůCE
PRO POUŽITÍ VÝHRůDN
JAKO HERBICID A
DESIKANT.
Bezpečnostní opat ení,
maximální individuální dávka
p ípravku, maximální celková
dávka, nejpozd jší možná
aplikace a další specifická
omezení - viz Návod k použití
na p iloženém letáku.
Balení: HDPE kanystr
Hmotnost - Objem: uvedeno
na obalu
Datum výroby/číslo šarže:
uvedeno na obalu
Doba použitelnosti:
2 roky od data výroby;
teplota skladování
+5 °C až +30 °C

Držitel rozhodnutí o povolení: Barclay Chemicals ĚR&Dě Ltd. Kontaktní údaje viz výše.
Distributor v ČR: Sumi Agro Czech s.r.o., Na Strži 65, 140 00 Praha 4. (tel.: 261 090 281-6)
www.sumiagro.cz
Copyright © Barclay Chemicals ĚR&Dě Limited, 2018.
Gallup ® je registrovaná ochranná známka fy Barclay Chemicals Ltd

2/22055-FF

Balení:

1 l, HDPE láhev;
anebo
5 l, 10 l a 20 l HDPE kanystr;
anebo
200 l, 640 l a 1000 l HDPE kontejner.

Bezpečnostní opat ení pro ochranu člov ka:
P ed použitím si p ečt te p iložený návod k použití!
Post ik provád jte jen za bezv t í nebo mírného vánku, ve sm ru po v tru a od dalších osob .
První pomoc:
Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v p ípad pochybností kontaktujte léka e.
První pomoc p i nadýchání aerosolu p i aplikaci: P erušte práci. P ejd te mimo ošet ovanou oblast.
První pomoc p i zasažení k že: Odložte kontaminovaný / nasáklý od v. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno
teplou vodou s mýdlem, pokožku následn dob e opláchn te.
První pomoc p i zasažení očí: Vyplachujte oči velkým množstvím vlahé čisté vody a současn odstraňte kontaktní čočky,
jsou – li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Kontaktní čočky nelze znova použít, je t eba je zlikvidovat.
První pomoc p i náhodném požití: Ústa vypláchn te vodou; nevyvolávejte zvracení.
P i vyhledání léka ského ošet ení informujte léka e o p ípravku, se kterým se pracovalo, poskytn te mu informace ze štítku,
etikety nebo p íbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci Ěi event. následnou terapiiě lze
konzultovat s Toxikologickým informačním st ediskem: Telefon nep etržit : 224 ř1ř 2ř3 nebo 224 ř15 402.
Osobní ochranné pracovní prost edky p i p íprav a aplikaci:
Ochrana dýchacích orgán :
není nutná
Ochrana rukou:
gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí
podle ČSN EN 420+ů1 s uvedeným kódem podle p ílohy ů k ČSN EN ISO 374-1.
Ochrana očí a obličeje:
není nutná.
Ochrana t la:
celkový ochranný od v nap . podle ČSN EN 14605+ů1 nebo podle ČSN EN
13034+ů1, pop . podle ČSN EN ISO 13982-1 Ěprašnéě nebo jiný ochranný od v
označený grafickou značkou „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 136ŘŘ.
P i ed ní p ípravku gumová nebo plastová zást ra.
Dodatečná ochrana hlavy:
není nutná.
Dodatečná ochrana nohou:
pracovní nebo ochranná obuv Ěnap . gumové nebo plastové holínkyě podle ČSN EN
ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347 Ěs ohledem na práci v zem d lském terénuě.
Společný údaj k OOPP: Poškozené OOPP Ěnap . protržené rukavice je t eba urychlen vym nit.
Je-li pracovník p i vlastní aplikaci dostatečn chrán n v uzav ené kabin
p ichystané alespoň rezervní rukavice pro p ípad poruchy za ízení.

idiče, OOPP nejsou nutné. Musí však mít

Další omezení:
P ípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupn zdroj povrchové vody pro aplikaci na podzim pro aplikační
dávku nad 5 l p ípravku/ha a na ja e pro aplikační dávku nad 6 l p ípravku/ha.
Post ik provád jte jen za bezv t í nebo mírného vánku, ve sm ru po v tru a od dalších osob.
Post ik nesmí zasáhnout sousední porosty.
Vstup na ošet ené pozemky je možný po zaschnutí.
P i práci i po ní, až do odložení osobních ochranných pracovních prost edk a do d kladného umytí nejezte, nepijte a
neku te.
Ochranný od v vyperte, resp. d kladn očist te ty OOPP, které nelze prát.
P i p íprav aplikační kapaliny ani p i provád ní post iku nepoužívejte kontaktní čočky.
Podmínky použití p ípravku v oblastech využívaných širokou ve ejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel:
- P ípravek aplikujte v dob , kdy je nejmenší Ěideáln žádnýě pohyb dalších osob na ploše.
- Po aplikaci zajist te vhodné označení ošet ené plochy Ěb hem a po dobu 1 dne po aplikaciě nap íklad nápisem:
„Chemicky ošet eno, nevstupujte na ošet ené plochy a nedotýkejte se ošet ených porost ě s dopln ním časového
termínu a názvem p ípravku, který byl použít a kontaktem na osoby/firmu, která aplikaci provád la.
- Pro p ípadné sb rače lesních plod v oblastech, kde se provádí aplikace, je t eba zajistit, aby informace byla
zve ejn na na krajích ošet eného pozemku.

Podmínky správného skladování:
P ípravek skladujte v uzav ených originálních obalech v uzamčených, suchých a dob e v tratelných skladech, odd len od
potravin, krmiv, hnojiv, desinfekčních prost edk a obal od t chto látek p i teplotách +5 °C do +30 °C. Chraňte p ed
mrazem, vlhkem a p ímým slunečním svitem.
P ípravky, u nichž prošla doba použitelnosti, lze uvád t na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základ analýzy
odpovídajícího vzorku, že jejich chemické a fyzikální vlastnosti se shodují s vlastnostmi, na jejichž základ bylo ud leno
povolení. Laboratorní rozbory p ípravku pro tento účel zajistí držitel povolení u laborato e akreditované v členském stát
Evropské unie. Držitel povolení je povinen prodlouženou dobu použitelnosti vyznačit na obalu p ípravku a tuto skutečnost
oznámit Ústavu do 5 dn ode dne provedení zm ny na obalu p ípravku.
ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITÍ
Gallup Super 360
Plodina, oblast
použití

2ě Škodlivý
organismus, jiný
účel použití

Dávkování,
mísitelnost

OL
(dny)

Poznámka
1) k plodin
2) k ŠO
3) k OL

1,5 l/ha

AT

1) preemergentn

pšenice, ječmen,
oves, epka olejka,
len, ho čice, hrách,
bob, cukrovka, tu ín,
vodnice, cibule, pór
ch est

plevele jednoleté,
výdrol obilnin

plevele

1,5 - 5 l/ha

AT

1ě preemergentn

pšenice, ječmen,
oves

plevele, desikace

2 - 4 l/ha

7

pšenice, ječmen

desikace

1 - 1,5 l/ha

7

všechny plodiny

zrušení porostu,
plevele

1ě p ed sklizní,
vlhkost zrna pod
30 %
1ě p ed sklizní,
vlhkost zrna pod
30 %

1,5-5 l/ha

AT

všechny plodiny

plevele

1,5-5 l/ha

AT

p da dočasn
neobd lávaná

plevele

1,5 – 6 l/ha

AT

jádroviny, peckoviny

plevele

5 l/ha

AT

nezem d lská p da

plevele

4 – 6 l/ha

AT

p da sousedící
s vodními plochami

plevele

4 – 6 l/ha

AT

epka olejka, ho čice,
len, bob, hrách

plevele, desikace

3 – 4 l/ha

14,
8,7

1ě p ed setím,
p ed výsadbou

1) p ed sklizní,
vlhkost zrna pod
30%,
3) OL 14= epka
olejka, len; OL 8=
ho čice; OL
7=hrách, bob

Pozn.
4) k dávkování
5) umíst ní
6) určení sklizn

orná p da, strništ

plevele

louky a pastviny

obnova TTP

lesní hospodá ství

plevele

5 l/ha

AT

3) nejpozd ji 2
dny p ed setím
nebo sázením
3) nejpozd ji 5
dn p ed
sklizní,
spásáním,
setím
1ě p ed výsadbou

lesní hospodá ství

plevele

3-8 l/ha

AT

1ě po výsadb

lesní hospodá ství

potlačení pa ezové
výmladnosti

10 %

AT

4ě post ik, nát r, max.
1x

lesní hospodá ství

chemická probírka

2 ml do
záseku

AT

4) aplikace do
zásek , max. 1x

1,5 - 5 l/ha

3 - 6 l/ha

AT

AT

4ě post ik, max. 2x
4ě post ik, max. 2x do
celkové dávky 12 l/ha

OL Ěochranná lh taě je dána počtem dn , které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní.
AT – ochranná lh ta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.
Plodina, oblast použití
p da dočasn neobd lávaná

Dávka vody
150 – 250 l/ha

Zp sob aplikace
post ik

Max. počet aplikací v plodin
1x

bob, ch est, ho čice, hrách,
ječmen, len, nezem d lská p da,
orná p da, oves, pšenice, p da
sousedící s vodními plochami,
epka olejka, strništ

80 – 250 l/ha

post ik

1x

cibule, cukrovka, pór, tu ín,
vodnice

80 – 125 l/ha

post ik

1x

jádroviny, peckoviny
louky a pastviny
lesní hospodá ství

200 – 400 l/ha
200 – 250 l/ha
80-250 l/ha (pro
post ikě

všechny plodiny

100-400 l/ha

post ik
post ik
post ik, nát r,
aplikace do
zásek
post ik

1x
1x
2x za rok

1x

ůplikujte na vzešlé, aktivn rostoucí plevele s dostatečn vyvinutou listovou plochou.
Jednoleté dvoud ložné plevele by m ly mít vyvinuty alespoň 2 pravé listy a jednoleté trávy by m ly mít listy minimáln 5 cm
dlouhé.
Pýr plazivý je nejcitliv jší na začátku odnožování, tj. když rostliny mají 5 – 6 list a jsou 12-15 cm vysoké.
Vytrvalé dvoud ložné plevele jsou nejcitliv jší v dob od nasazení poupat do odkv tu.
P ípravek nedostatečn p sobí na p esličku rolní.
Všechny kultivační práce provád jte až v dob , kdy se pln projevily p íznaky účinku.

P ed vzejitím polních plodin
P ípravek se aplikuje po zasetí p ed vzejitím plodiny.
Semena musí být zakryta alespoň 15 mm vrstvou p dy.
Pšenice, ječmen, oves: ůplikujte nejpozd ji 72 hodin p ed vzejitím plodin.
epka olejka, len, ho čice, hrách, bob, cukrovka, tu ín, vodnice, cibule, pór: ůplikujte do 4Ř hodin po zasetí.
Ch est
P ípravek se aplikuje p ed vzcházením plodiny. Výhony Ěprýtyě ch estu musí být zakryty alespoň 15 mm vrstvou p dy.
Dávkování p ípravku:
Jednoleté plevele: 1,5 l/ha
Vytrvalé trávy: 4 l/ha
Vytrvalé dvoud ložné plevele: 5 l/ha
Pšenice, ječmen, oves – likvidace plevel , desikace
P ípravek se aplikuje minimáln 7 dn p ed sklizní v dob , kdy semena obsahují mén než 30% vlhkosti.
Nepoužívejte v množitelských porostech.
Aplikaci v porostech určených k výrob sladu konzultujte s držitelem povolení.
Dávkování p ípravku:
Jednoleté plevele, nízké zaplevelení pýrem plazivým: 2 l/ha
80 – 150 l vody/ha
St ední zaplevelení pýrem plazivým: 3 l/ha
Vysoké zaplevelení pýrem plazivým, vytrvalé dvoud ložné plevele: 4 l/ha
150 – 250 l vody/ha
Sláma z ošet ených porost nesmí být používána k mulčování v zahradnictví.
Pšenice, ječmen - desikace
P ípravek se aplikuje minimáln 7 dn p ed sklizní v dob , kdy semena obsahují mén než 30% vlhkosti.
Nepoužívejte v množitelských porostech.
Aplikaci v porostech určených k výrob sladu konzultujte s držitelem povolení.
Dávku 1,5 l/ha použijte p i výskytu jednoletých dvoud ložných plevel .
Sláma z ošet ených porost nesmí být používána k mulčování v zahradnictví.
epka olejka, ho čice, len, bob, hrách – likvidace plevel , desikace
P ípravek se aplikuje v dob , kdy semena obsahují mén než 30% vlhkosti.
Bob, hrách - sklizeň provád jte nejd íve 7 dn po aplikaci
Ho čice - sklizeň provád jte nejd íve Ř dn po aplikaci
epka olejka, len - sklizeň provád jte nejd íve 14 dn po aplikaci
Nepoužívejte v množitelských porostech
Dávkování p ípravku:
St ední zaplevelení pýrem plazivým: 3 l/ha
Vysoké zaplevelení pýrem plazivým, vytrvalé dvoud ložné plevele: 4 l/ha
Orná p da, strništ
Dávkování p ípravku:
Jednoleté plevele, výdrol obilnin: 1,5 l/ha
Kultivace provád jte nejd íve 24 hodin po aplikaci
Setí provád jte nejd íve 4Ř hodin po aplikaci
Jednoleté plevele, nízké zaplevelení pýrem plazivým: 2 l/ha
80-150 l vody/ha
St ední zaplevelení pýrem plazivým: 3 l/ha
Vysoké zaplevelení pýrem plazivým: 4 l/ha
Vytrvalé dvoud ložné plevele: 5 l/ha
150-250 l vody/ha
Kultivaci provád jte nejd íve 5 dn po aplikaci

Zrušení porostu a likvidace plevel , aplikace p ed setím nebo výsadbou
P ípravek se aplikuje v porostech, které jsou z n jakého d vodu určeny k likvidaci Ěnedosáhly požadovaného výnosu nebo
kvality, staly neprodejnými nebo byly poškozeny kroupy apod.ě nebo p ed setím/sázením plodin
Dávkování p ípravku:
Jednoleté plevele: 1,5 l/ha
80-125 l vody/ha
Vytrvalé trávovité plevele: 4 l/ha
Vytrvalé dvoud ložné plevele: 5 l/ha
150 – 250 l vody/ha
Kultivaci nebo setí/sázení plodin provád jte nejd íve 5 dn po aplikaci
Louky a pastviny
P ípravek se aplikuje za účelem likvidace trvalých travních porost .
Dávkování p ípravku:
1-2 leté porosty s jednoletými plevely: 3 l/ha
2-4 leté porosty s vytrvalými trávami: 4 l/ha
4-7 leté porosty s vytrvalými dvoud ložnými plevely: 5 l/ha
Starší porosty s výskytem starčeku p ím tníku nebo p evažujícími vytrvalými dvoud ložnými plevely: 6 l/ha
200-250 l vody/ha
Kultivaci nebo setí provád jte nejd íve 5 dn po aplikaci
Dočasn neobd lávaná p da
Dávkování p ípravku:
Jednoleté plevele: 1,5 l/ha
Kultivaci provád jte nejd íve 24 hodin po aplikaci
80-150 l vody/ha
St ední zaplevelení pýrem plazivým: 3 l/ha
Vysoké zaplevelení pýrem plazivým: 4 l/ha
Zaplevelení starčekem p ím tníkem nebo p evažujícími vytrvalými dvoud ložnými plevely: 6 l/ha
150-250 l vody/ha
Kultivaci provád jte nejd íve 5 dn po aplikaci
Jádroviny, peckoviny
Nepoužívejte ve výsadbách mladších než 2 roky. ůplikujte na podzim po opadu list nebo p ed fází „zeleného poup te“ u
jádrovin a fází „otev ení kalich “ Ěviditelné bílé vrcholky kv t ě u peckovin. Zabraňte zasažení kmínk p ípravkem více jak 30
cm nad zemí nebo v tví strom .
Neaplikujte na stromy s mechanicky poškozenou k rou.
Nezem d lská p da
P ípravek se používá k odstran ní nežádoucí vegetace okolo hospodá ských budov, na cestách, chodnících, parkovištích,
skladovacích plochách apod.
Dávkování p ípravku:
Standardní dávka: 4 l/ha
V p ípad v tšího výskytu vytrvalých dvoud ložných plevel : 6 l/ha
Zabraňte zasažení okolních plodin, trávník , okrasných rostlin nebo jiných žádoucích rostlin.
P da sousedící s vodními plochami
P ípravek se používá k odstran ní nežádoucí vegetace okolo vodních tok , kanál , nádrží, rybník apod.
Dávkování p ípravku:
Standardní dávka: 4 l/ha
V p ípad v tšího výskytu vytrvalých dvoud ložných plevel : 6 l/ha
Zabraňte zasažení okolních plodin, trávník , okrasných rostlin nebo jiných žádoucích rostlin.
P ípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.
Lesní hospodá ství
Hubení plevelů před výsadbou

Vyčkejte s výsadbou nebo kultivací p dy minimáln 7 dn od aplikace.
Hubení plevelů po výsadbě (cílená aplikace)
P ípravek lze použít k ochran proti plevel m ve výsadbách cílenou aplikací okolo stromk . ůplikace b hem vegetační
sezóny je možná pouze p i účinném clon ní úletu post ikové kapaliny Ětj. s kryty trysekě, které zabrání zasažení a poškození
stromk .
Dávka se ídí složením, stupn m zaplevelení a vzr stem bu en .
Proti vytrvalým plevel m bylinného charakteru aplikujte 3- 4 l/ha.
V p ípad odolných d evin, jako nap . je áb obecný, krušina olšová, zimolez nebo maliníky a ostružiníky je nutno zvýšit dávku
až na Ř l na ha.
Potlačení pařezové výmladnosti aplikací na pařezy
ůplikační dávka: 10 % roztok
Roztok aplikujte na čerstv od íznuté plochy pa ezu. Naneste aplikátorem, št tcem nebo pomocí p ídavného za ízení na pile.
Neaplikujte b hem období zesíleného toku mízy na ja e.
Chemická probírka aplikací do záseků
Ud lejte zásek do kmene stromu a aplikujte do n j 2 ml nez ed ného p ípravku. Pro stromy do 10 cm pr m ru kmene
postačuje jeden zásek, pro v tší pr m ry ud lejte 2 až 3 záseky. ůplikujte kdykoli b hem roku mimo období zesíleného toku
mízy na ja e.
Následné plodiny
P stování následných plodin je bez omezení. P esto se však doporučuje p i aplikaci na mohutný rostlinný porost Ěnap . p i
obnov trvalých travních porost nebo p i likvidaci nežádoucího porostuě nejd íve zapravit nebo odstranit odum elou
rostlinnou hmotu p ed následným setím nebo sázením. P i p edsklizňových aplikacích je t eba ošet enou slámu roz ezat a
zapravit nebo odstranit z pozemku.
Čišt ní aplikačního za ízení
Okamžit po ošet ení úpln vyprázdn te aplikační za ízení. Minimáln t ikrát d kladn vypláchn te nádrž čistou vodou a
propláchn te ramena a hadice. Po každém vypláchnutí úpln vyprázdn te aplikační za ízení. Trysky, sítka a filtry čist te
odd len .
Nedostatečné vypláchnutí aplikačního za ízení m že zp sobit poškození následn ošet ovaných plodin.
Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organism
Plodina
bez redukce
tryska
tryska
50%
75%
Ochranná vzdálenost od okraje ošet ovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
všechny indikace
5
5
5

Tryska
90%

5

Mimo ádné opat ení v p ípad nehody:
Kontaminované plochy pokrýt vrstvou vhodného absorpčního materiálu.
Kontaminovaný absorbent umístit ve vhodných uzavíracích nádobách a tyto uložit p ed likvidací na vhodném schváleném
míst . Do uzavíratelných nádob také umístit všechny použité čistící pom cky, kontaminované od vy a p edm ty.
OBECNÉ INFORMůCE
Gallup Super 360 je listový herbicid, který p i správném použití podle návodu p sobí na jednoleté i vytrvalé trávy a v tšinu
širokolistých plevel . P enáší se z ošet ených částí rostliny na podzemní ko eny, oddenky nebo stolony. P íznaky
projevující se na listech, a to červenání a posléze žloutnutí list , se objevují nejprve na travách a pozd ji na širokolistých
plevelech.
Je velmi důležité, aby m l plevel p i ošet ení dostatečn vzrostlé listy a byl v aktivní fázi r stu.

Vytrvalé trávy musí mít čerstvé listy a tyto listy musí být zelené a silné. Pýr plazivý reaguje nejlépe na ošet ení p ípravkem
Gallup Super 360, když odnožuje a začínají r st nové oddenky. To je v tšinou v dob , kdy každá z rostlin má 5 až 6 list ,
z nichž každý má p ibližn 12-15 cm (5-6”ě nového p ír stku.
V tšina vytrvalých širokolistých plevel reaguje na ošet ení p ípravkem nejlépe v období aktivního r stu v období nebo
t sn p ed obdobím kv tu.
Jednoleté plevele by m ly být p i post iku v období aktivního r stu s listy alespoň 5 cm Ě2”ě dlouhými u trav nebo s alespoň
dv ma rozvinutými pravými listy u širokolistých plevel .
Pýr, ostatní trávy a širokolisté plevele reagují hůře na ošet ení p ípravkem Gallup Super 360, pokud je jejich r st omezený
v d sledku sucha, mokra, mrazu, velmi vysokých teplot nebo p irozeného odumírání. Účinnost bude omezená, pokud se
tyto podmínky objeví p i nebo okamžit po post iku.
Občasn m že dojít k mírnému zpomalení r stu plodiny, zejména po bezorebném zpracování p dy, nebo pokud semena
plodiny klíčí proti velkému množství tlejících list , stolon , oddenk nebo ko en . Pro rozprost ení nebo zakrytí tlející
organické hmoty je nutná d kladná kultivace. Zajist te dobrý stav p dy, aby byly plodiny dostatečn hnojené a p ijm te
vhodná opat ení pro zamezení poškození plodiny šk dci nebo houbovými chorobami, zejména pokud jsou plodiny
p stovány na pozemcích po travním porostu.
7 dní po ošet ení p ípravkem Gallup Super 360 neaplikujte vápno, hnojiva, hn j, pesticidy nebo podobné materiály.
Poznámka: Gallup Super 360 neposkytuje dostatečnou ochranu proti p esličce rolní, Equisetum arvense. Opakované
ošet ení bude nezbytné.
MÍSENÍ
Doporučené množství Gallup Super 360 nalijte za mírného míchání do nádoby post ikovače do poloviny napln né čistou
vodou. Nádobu doplňte čistou vodou na požadovanou úroveň a stále sm s míchejte. P ipravenou sm s aplikujte v tentýž
den.
Zádové post ikovače
Doporučené množství Gallup Super 360 nalijte do nádoby zádového post ikovače asi do jedné t etiny napln né čistou vodou.
D kladn promíchejte čistým klacíkem nebo prot epáním uzav ené nádoby dokud nebude sm s ádn promíchaná. Nádobu
doplňte čistou vodou na požadovanou úroveň a p ed použitím d kladn promíchejte. P ipravenou sm s aplikujte v tentýž
den.
GALLUP SUPER 360 NEMÍCHEJTE, NEůPLIKUJTE ů NESKLůDUJTE V GůLVůNIZOVůNÝCH NÁDOBÁCH NEBO
CISTERNÁCH NEBO V OCELOVÝCH NÁDOBÁCH ČI CISTERNÁCH BEZ VNIT NÍ POVRCHOVÉ ÚPRůVY. CISTERNY
MUSÍ BÝT DOB E ODV TRÁVůNÉ ů MIMO DOSůH VŠECH ZDROJ ZůPÁLENÍ.
APLIKACE & KVůLITů POST IKU
Standardní hydraulické post ikovače
Zádové post ikovače
P ipravená sm s k post iku by m la být aplikována ST EDNÍM nebo HRUBÝM kapkovým spektrem post ikem (definice
BCPC) p i tlaku trysky do 2,5 baru. Gallup Super 360 je systémový herbicid aktivní v malých dávkách. Vždy dbejte zvláštní
opatrnosti, abyste zamezili nežádoucímu ší ení post iku. POST IK NEůPLIKUJTE p i v trném počasí nebo
v blízkosti žádoucích druh nebo vysázených rostlin vzhledem k tomu, že zasažení jiných plodin nebo rostlin
p ípravkem m že zp sobit vážné poškození nebo zničení t chto rostlin.
P DY
Gallup Super 360 je vhodný k likvidaci plevel na všech minerálních nebo organických p dách nebo površích, včetn
škvárových a št rkových. P ípravkem lze zlikvidovat pouze plevel, který má v dob aplikace zelené listy. P ípravek Gallup
Super 360 nezp sobuje žádnou zbytkovou aktivitu.
KOMPATIBILITA
Použití p ípravku Gallup Super 360 v doporučené sm si nebylo Úst edním kontrolním a zkušebním ústavem zem d lským
vyhodnoceno z hlediska bezpečnosti a účinnosti pro takto ošet enou plodinu.

P i aplikaci každé sm si je nutné postupovat v souladu s §51 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinoléka ské péči a o zm n
n kterých souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , v návaznosti na vyhlášku č. 327/2012 Sb., neboť jde o použití
nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné pro včely.
Pro aktuální údaje o kompatibilních sm sích kontaktujte společnost Barclay Chemicals Ltd., Damastown Way, Damastown
Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Irsko.
Tel: +353 1 8112900 Fax: +353 1 8224678 E-mail: info@barclay.ie
Gallup Super 360 není kompatibilní s p ípravky obsahujícími karfentrazon-ethyl.
NÁSLEDUJÍCÍ VÝSEV/VÝSůDBů
Gallup Super 360 nezp sobuje po aplikaci jakoukoli dlouhodobou herbicidní aktivitu. Pokud není uvedeno jinak, zem d lské
a zahradní p dy mohou být osázeny stromy alespoň 7 dní po aplikaci. Ostatní rostliny mohou být sázeny po odum ení
ošet ených rostlin nebo po kultivaci. Za b žných pov trnostních podmínek se m že kultivace provád t 7 dní po ošet ení. P i
špatných r stových podmínkách s kultivací vyčkejte, dokud se neobjeví typické červené/žluté p íznaky na listech.
STRATEGIE PRO RESISTENTNÍ PLEVELE
ůčkoli je toto riziko malé, rostliny si mohou vyp stovat rezistenci proti Gallup Super 360. P stitel m se doporučuje uplatňovat
strategii pro rezistentní plevele založenou na správných zem d lských postupech a na správných postupech ochrany rostlin.
Správné postupy se uplatňují a podporují následujícím zp sobem:
• Dodržování doporučení v tomto letáku
• P ijímání doplňkových opat ení pro kontrolu výskytu plevel
• Minimalizace ší ení plevel a jejich semen
• Zavád ní správných post ikových postup vedoucích k maximalizaci kontroly výskytu plevel
• Použití správných trysek maximalizujících pokrytí plevele
• ůplikace výhradn ve vhodných pov trnostních podmínkách
• Sledování účinnosti a hlášení neočekávaných výsledk společnosti Barclay Chemicals Manufacturing Ltd.
Konkrétní druhy n kterých jednoletých plevel , nap . psárka, lipnice a jílek, si vytvo ili rezistenci proti herbicid m a to m že
vést ke snížené účinnosti. Proto by se m la uplatňovat strategie pro zamezení a kontrolu takové rezistence. Tato strategie
by m la zahrnovat integraci herbicid do opat ení pro kontrolu výskytu plevel .
ČIŠT NÍ ZA ÍZENÍ
Po použití za ízení vymyjte d kladn vodou a čistícím p ípravkem, abyste se tak zbavili všech zbytk herbicidu. Zbytky
herbicidu ponechané v za ízení mohou vážn poškodit nebo zničit plodiny post ikované následn ze stejného za ízení.
Likvidace obal , neupot ebitelných zbytk , aplikační kapaliny a oplachových vod:
P ípadné zbytky oplachové kapaliny nebo post ikové kapaliny se na edí v pom ru 1:5 a vyst íkají bezezbytku na ošet enou
plochu, nesmí však zasáhnout zdroje podzemních vod ani recipienty povrchových vod, ani žádné jiné pozemky. Prázdné
obaly od p ípravk se po d kladném vypláchnutí a znehodnocení p edají do sb ru k recyklaci nebo ke spálení ve schválené
spalovn vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou ve 2. stupni 1200–1400 °C a čišt ním plynných zplodin.
Oplachové vody se používají pro p ípravu post ikové kapaliny. P ípadné nepoužitelné zbytky p ípravku se po eventuálním
nasáknutí do ho lavého materiálu Ěpilinyě spálí ve spalovn stejných parametr jako pro obaly. Obaly od p ípravku nikdy
nepoužívejte k jiným účel m

