
GLYFOS® SUPREME 450 SL 
 

HERBICIDAS 
Vandens tirpalas 
Veiklioji medžiaga – glifosatas 450 g/l. 
Fosforo organininių junginių klasė 
 

GLYFOS
®

 SUPREME 450 SL – šalutinio poveikio neturintis, neatrankinio veikimo herbicidas 
vienametėms ir daugiametėms vienaskiltėms bei dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose bei 
vasariniuose kviečiuose ir miežiuose, žirniuose, lubinuose, linuose, žieminiuose ir vasariniuose 
rapsuose prieš imant derlių, pūdymuose bei dirvonuose, žemės ūkio augalams sėti ar sodinti 
skirtuose plotuose, laukuose nuėmus derlių (ražienose), vaismedžių pomedžiuose, ne žemės ūkio 
paskirties plotuose (elektros perdavimo linijų, naftotiekių ir dujotiekių, pakelėse, geležinkeliuose), 
daigynams, medelynams ir želdiniams miškų ūkyje ruošiamoje dirvoje, viržiams naikinti miškų 
ūkyje, spygliuočių želdiniuose, minkštųjų lapuočių kirtavietėse bei jų kelmams tepti. 
 
Skirtas profesionaliam naudojimui. 
 

 
APLINKAI PAVOJINGAS 

 
DĖMESIO! 
Toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų 
pakitimus. 
Saugoti nuo vaikų. 
Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. 
Naudojant nevalgyti, negerti, nerūkyti. 
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti tinkamas pirštines. 
Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę 
Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.  
Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis(saugos duomenų lapais). 
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (Neplauti purškimo įrenginių šalia 
paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). 
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti apsaugos zoną 1 metrą laukams ir 5 metrus 
miškams iki paviršinių vandens telkinių, jeigu nėra nustatyti kitokie apsauginiai atstumai pagal 
paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašą. 
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: +370-
5-2362052 
 
Pakuotės:   1 l; 5 l; 10 l, 20 l; 200 1, 1000 l 
1000 litrų pakuotės skirtos tik naudojantiems didelį šio herbicido kiekį. 
Registracijos Nr.: 0338H/07 
Siuntos Nr.:  žr. ant pakuotės 
Pagaminimo data: žr. ant pakuotės 
Galiojimo laikas: 2 metai 
 
Registracijos savininkas - Cheminova A/S, Thyborønvej 76-78, DK-7673 Harboøre, Danija. 
Gamintojas: Cheminova A/S, Thyborønvej 76-78, DK-7673 Harboøre, Danija. 
GLYFOS® - registruotas Cheminova A/S, Thyborønvej 76-78, DK-7673 Harboøre, Danija prekės 
ženklas. 



 
Importuotojas: UAB „Kustodija“, Laisvės pr.117A, LT-06118 Vilnius. Tel. +370 5 230 17 25, faks. 
+370 52301724, http:.//www.kustodija.lt, info@kustodija.lt 
 
PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE 
NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!  
SIEKIANT IŠVENGTI KELIAMOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI RIZIKOS, 
BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS NURODYMUS. 
 
Naudojimo rekomendacijos 
Glyfos® Supreme 450 SL - absorbuojamas per lapus, su sultimis pasiskirsto po visą augalą ir 
patenka į šaknis. Dėl herbicido lapai pagelsta ir pabąla, šaknys apmiršta – pajuoduoja. Poveikis 
vienametėms piktžolėms pastebimas po 3–7 dienų, o daugiametėms – po 14–21 dienos. Po 20–30 
dienų antžeminė augalo dalis visiškai nudžiūna, o šaknys suyra. Kai oras vėsesnis, poveikio gali 
tekti laukti ilgiau. 
Produktą naudokite aktyviai augant piktžolėms, kai jų lapai gerai išsivystę. Daugelis dviskilčių 
daugiamečių plačialapių piktžolių labiausiai jautrios prieš žydėdamos. Kuokštines šaknis turintys 
augalai jautriausi krūmijimosi tarpsniu ir intensyviai augant šaknims, t. y. kol jų antžeminė dalis 
pasiekia 10–15 centimetrų aukštį ir turi keturis ar penkis lapus. Produkto veiksmingumas gali 
sumažėti dėl sausros, per didelės drėgmės, šalnos, aukštos temperatūros ar kitų veiksnių, kurie 
stabdo augalų augimą. Labai svarbu, kad nupurškus augalus mažiausiai 6 valandas nelytų. Nuo 
sausros nukentėjusios piktžolės gali būti mažiau jautrios. Nenaudokite produkto, kai vėjuota, 
saugokite, kad jo nepatektų ant greta auginamų augalų. Naudojant GLYFOS SUPREME 450 SL 
vaismedžių iki 2 metų kamienus reikia uždengti specialia apsaugine danga. Purkšdami saugokite, 
kad tirpalo nepatektų ant šakų ir kamieno aukščiau kaip 30 centimetrų nuo žemės. Patekęs ant 
dirvos produktas greitai suyra, jį skaido mikroorganizmai. GLYFOS SUPREME 450 SL 
nenaudokite sėklai skirtiems kultūrinių augalų pasėliams. 
 
Naudojimo normos ir laikas 
Žemės ūkio augalai 
arba kitos naudmenos 

Norma 
(l/ha) 

Tirpalo 
koncentracija 
(%) 

Naudojimo laikas Didžiausias 
naudojimo 
kartų 
skaičius 

Žieminiai bei 
vasariniai kviečiai ir 
miežiai prieš imant 
derlių 

2,4 1 Iki pjūties likus ne mažiau kaip 
14 dienų, kai grūdai ne 
drėgnesni kaip 30 proc. 
Sėkliniams javams 
nenaudokite. 

1 

Žirniai 2,4 1 Iki pjūties likus ne mažiau kaip 
14 dienų, kai paruduoja 75 
proc. ankščių. Sėkliniams 
žirniams nenaudokite. 

1 

Lubinai 2,4 – 3,2 1 Iki pjūties likus ne mažiau kaip 
14 dienų, kai paruduoja 75 
proc. ankšsčių. Sėkliniams 
lubinams nenaudokite. 
Mažesnioji norma naikina 
vienmetes vienaskiltes ir 
dviskiltes, mažai išplitusias 
daugiametes vienaskiltes. 
Didesnioji – daugiametes 
vienaskiltes ir dviskiltes. 

1 

Linai 2,4 – 3,2 1 Iki derliaus ėmimo likus ne 
mažiau kaip 10 dienų, kai 

1 



sėmenys ne drėgnesni nei 30 
proc. Sėkliniams linams 
nenaudokite. 
Mažesnioji norma naikina 
vienmetes vienaskiltes ir 
dviskiltes, mažai išplitusias 
daugiametes vienaskiltes. 
Didesnioji – daugiametes 
vienaskiltes ir dviskiltes. 

Žieminiai ir vasariniai 
rapsai 

2,4 – 3,2 1 Iki pjūties likus ne mažiau kaip 
14 dienų, kai sėklos ne 
drėgnesnės nei 30 proc. 
Sėkliniams rapsams 
nenaudokite. 
Mažesnioji norma naikina 
vienmetes vienaskiltes ir 
dviskiltes, mažai išplitusias 
daugiametes vienaskiltes. 
Didesnioji – daugiametes 
vienaskiltes ir dviskiltes. 

1 

Pūdymai ir dirvonai 2,4 – 4,0 2 Purkškite vegetuojančias 
piktžoles. Dirvą galima dirbti 
ne anksčiau kaip po 14 dienų. 
Mažesnioji norma naikina 
vienmetes vienaskiltes ir 
dviskiltes, mažai išplitusias 
daugiametes vienaskiltes. 
Didesnioji – daugiametes 
vienaskiltes ir dviskiltes. 

1 

Plotai, skirti žemės 
ūkio augalams sėti ar 
sodinti 

2,4 – 3,2 2 Piktžolėms intensyviai augant, 
kai jos turi 4 ar 5 lapus arba yra 
10–20 cm aukščio. Dirvą 
galima dirbti ne anksčiau kaip 
po 14 dienų. 
Mažesnioji norma naikina 
vienmetes vienaskiltes ir 
dviskiltes, mažai išplitusias 
daugiametes vienaskiltes. 
Didesnioji – daugiametes 
vienaskiltes ir dviskiltes. 

1 

Laukai nuėmus derlių 
(ražienos) 

2,4 – 3,2 2 Purkškite vegetuojančias 
piktžoles nuėmę derlių. Dirvą 
galima dirbti ne anksčiau kaip 
po 14 dienų. 
Mažesnioji norma naikina 
vienmetes vienaskiltes ir 
dviskiltes, mažai išplitusias 
daugiametes vienaskiltes. 
Didesnioji – daugiametes 
vienaskiltes ir dviskiltes. 

1 



Vaismedžių 
pomedžiai 

2,4 – 4,0 2 Purkškite vegetuojančias 
daugiametes vienaskiltes ir 
dviskiltes piktžoles saugodami 
žaliąsias vaismedžių dalis. 
Nenaudokite jaunuose 1 ar 2 
metų soduose be specialios 
kamienų apsaugos. 
Mažesnioji norma naikina 
vienmetes vienaskiltes ir 
dviskiltes, mažai išplitusias 
daugiametes vienaskiltes. 
Didesnioji – daugiametes 
vienaskiltes ir dviskiltes. 

1 

Ne žemės ūkio 
paskirties plotai 
(elektros perdavimo 
linijos, naftotiekiai, 
dujotiekiai, pakelės, 
geležinkeliai 

2,4 – 4,6 2 Purkškite piktžolėms 
intensyviai augant, kai jos turi 
4 ar 5 lapus arba kai yra 10–20 
cm aukščio. Mažesnioji norma 
naikina vienmetes vienaskiltes 
ir dviskiltes, mažai išplitusias 
daugiametes vienaskiltes. 
Didesnioji – daugiametes 
vienaskiltes ir dviskiltes. 

1 

Miškų ūkyje 
daigynams ir 
želdiniams ruošiama 
dirva 

2,4 – 4,0 2 Purkškite vienametėms ir 
daugiametėms vienaskiltėms ir 
dviskiltėms piktžolėms bei 
minkštųjų lapuočių atžaloms 
bei krūmams naikinti augalų 
vegetacijos tarpsniu, birželio–
rugpjūčio mėn. 

1 

Miškų ūkyje viržiams 
naikinti 

3,2 – 4,8 2 Mažesnę normą naudokite, kai 
dirvoje gausu organinių 
medžiagų, didesnę – kai gausu 
mineralinių medžiagų.  
Purkškite antžemine įranga    
augalų vegetacijos tarpsniu. 
 

 

Spygliuočių želdiniai 2,4 – 3,2 2 Naudokite vienametėms ir 
daugiametėms vienaskiltėms ir 
dviskiltėms piktžolėms, 
minkštųjų lapuočių atžaloms 
bei krūmams naikinti. 
Purkškite rugpjūčio pabaigoje 
– rugsėjį, pasibaigus 
spygliuočių vegetacijai ir 
susiformavus šių metų 
pumpurui. Naudokite 
antžeminę įrangą. 
Neapipurkškite spygliuočių 
medelių. 

1 

Minkštųjų lapuočių 
kirtavietės 

Viena 
dalis 
produkto 
ir 4 dalys 
vandens 

 Kelmus tepkite arba purkškite 
birželio – rugpjūčio mėnesiais. 

1 



 
 
Purškiamoji įranga ir tirpalo ruošimas 
Naudokite sureguliuotus purkštuvus. Naudokite smulkialašius, plokščio pjūvio, 80°–110° kampo 
purkštukus, kurie esant 1,5–2,5 baro slėgiui mažo ir vidutinio dydžio lašeliais išpurškia tirpalo 
kiekį, kurio reikia 1 hektarui. Jei tirpalui ruošti naudojate kietą (vandentiekio) vandenį, pridėkite 2–
4 kg/ha amonio sulfato (tirpalo koncentracija 1 ar 2 proc.). Pirmiausia ištirpinkite amonio sulfatą, 
tada supilkite GLYFOS® SUPREME 450 SL. Tai suminkštins vandenį, suaktyvins piktžolių 
augimą, pagerins GLYFOS® SUPREME 450 SL pasisavinimą ir padidins jo veiksmingumą. Jei 
purškiate javus prieš imant derlių, purkštuvo siją laikykite pakeltą 50 centimetrų virš augalų ir 
naudokite įrangą su siaurais ratais. Važiuokite 4–9 km/h greičiu.  Tirpalo kiekis 150–200 l/ha, 
koncentracija 2 proc. 
 
Saugos priemonės 
Saugokite nuo vaikų. Laikykite originalioje pakuotėje atskirai nuo maisto produktų, gėrimų ir 
pašarų. Nelaikykite ir nenaudokite produkto nepritaikytuose induose. 
 
Darbų sauga 
Darbo metu reikia laikytis įprastų saugos reikalavimų dirbant su cheminėmis medžiagomis.  
Kvėpavimo takų apsauga. 
Ruošiant tirpalą dėvėti kvėpavimo takų apsaugos priemones: puskaukę ar ketvirtinę kaukę su filtru 
A, purškimo metu dėvėti filtruojančią puskaukę P3. 
Odos apsauga  
Dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius. Mūvėkite patvarias gumos pirštines. Suplyšusias 
pirštines tuoj pat pakeiskite.  
Rekomenduojama apriboti rankų darbą.  
Akių apsauga.  
Veido apsauginis skydelis yra labiau tinkamas nei apsauginiai akiniai. Jei egzistuoja produkto 
kontakto su akimis tikimybė, darbo zonoje rekomenduojama turėti fontanėlį akims praplauti.  
Po darbo gerai išskalbkite drabužius, pirštines, akių ar veido apsaugos priemones ir išplaukite 
purškimo įrangą. Baigę dirbti, prieš valgydami, rūkydami ar gerdami nusiplaukite rankas.  
 
Pirmoji pagalba 
Patekus ant odos ar į akis nedelsdami plaukite dideliu kiekiu vandens ir kreipkitės į gydytoją. 
 
Tuščios pakuotės kenksmingumo pašalinimas. 
Tuščią pakuotę tris kartus gerai išplaukite. Išplovę purkštuvą ar pakuotę paplavas išpurkškite ant jau 
nupurkštų laukų ar pūdymų. Nenaudokite tuščios pakuotės kitiems tikslams, sunaikinkite ją pagal 
Lietuvoje galiojančius teisės aktų reikalavimus. 
 
Sandėliavimas 
Laikykite rakinamoje, gerai vėdinamoje, nuo šviesos apsaugotoje patalpoje ne mažesnėje kaip 0°C 
ir ne didesnėje kaip +35°C temperatūroje.  
 
Teisiniai aspektai bei vartotojo rizika 
Prieš naudodami atidžiai perskaitykite instrukciją. Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius 
dėl nuo jo nepriklausančių veiksnių. Visos rekomendacijos, kaip naudoti gaminį, paremtos 
dabartine gamintojo patirtimi. Kadangi gamintojas negali kontroliuoti, kaip gaminys laikomas ir 
naudojamas, už galimus nuostolius atsako vartotojas. 


