
ზოგადი ინფორმაცია

გლიფოსატი არის ფართო სპექტრის, არასელექციური, 

სისტემური მოქმედების ჰერბიციდი, რომელიც გამოიყენება
ერთწლიანი და მრავალწლიანი მცენარეების
გასაკონტროლებლად, მათ შორის ბალახების, მარცვლოვანი, 

ფართოფოთლოვანი და გახევებული სარეველების
წინააღმდეგ. ის შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც
არასასოფლო ისე სასოფლო-სამეურნეო მიწებზე. ის
ჩვეულებრივ გამოიყენება წყალხსნარებისა და ფხვნილის
სახით.

მოქმედება

არასელექციური, სისტემური ჰერბიციდი, შეიწოვება
ფოთლებით - სწრაფი გადაადგილებით მთელ მცენარეზე. 

ინაქტივირებულია ნიადაგთან კონტაქტისას.

სასწრაფოდახმარების პირველიზომები

ინჰალაცია: ინჰალაციის შემთხვევაში მოაშორეთ
დაბინძურების წყარო დაზარალებულს ან გაიყვანეთ იგი
სუფთა ჰაერზე. თუ სუნთქვა გართულდა, სასურველია
ჟანგბადის გამოყენება - გამოცდილი პერსონალის
მეთვალყურეობის ქვეშ.

გადაყლაპვა: გადაყლაპვის შემთხვევაში დაუკავშირდით
შესაბამის ორგანოს ან ექიმს.

კანთან კონტაქტი: მოიშორეთ დაბინძურებული ტანსაცმელი.  

დაიბანეთ კანი წყლით და საპნით. მიმართეთ სამედიცინო
ცენტრს.

თვალთან კონტაქტი: ჯერ ჩამოიბანეთ ბევრი წყლით
რამდენიმე წუთის განმავლობაში, შემდეგ კი მიმართეთ ექიმს.

შენახვა

შეინახეთ ბავშვებისათვის მიუწვდომელ ადგილას. მოარიდეთ
საკვებს, სასმელს და ცხოველურ საკვებს. შეინახეთ მხოლოდ
ორიგინალ, მოყოლილ კონტეინერში.

ნარჩენების განადგურების გზები

პესტიციდი: გადაამუშავეთ შესაბამისი საშუალებებით. 

დაწვით სპეციალურ, კონტროლირებად ადგილას მაღალ
ტემპერატურაზე. შეინახეთ თხრილებისგან , სადრენაჟო და
საკანალიზაციო სისტემებისგან მოშორებით. დაიცავით ყველა
ადგილობრივი/ რეგიონალური/ ეროვნული რეგულაცია.

მითითებები გამოყენებისთვის:

ჰერბიციდების შეწოვის უზრუნველსაყოფად და კარგი
შედეგისთვის - ნუ მიმართავთ სარეველების კულტივაციას, 

თესვას ან ძოვებას სარეველების დამუშავებიდან 1 დღის
განმავლობაში - 7 დღის განმავლობაში მრავალწლოვან
სარეველაზე .

პერსონალურიდაცვის აღჭურვილობა

გამოყენებისას უნდა გვეცვას: გრძელმკლავიანი პერანგი და
გრძელი შარვალი, ქიმიურად გამძლე ხელთათმანები, ფეხსაცმელი
- პლუს წინდები და დამცავი სათვალე. გადაყარეთ ტანსაცმელი და
სხვა შთანმთქმელი მასალები, რომლებიც დასველებულია ან
ძლიერ დაბინძურებულია ამ პროდუქტის კონცენტრატით. ნუ
გამოიყენებ მათ ხელახლა. მიჰყევით მწარმოებლის მითითებებს
პერსონალური დაცვის აღწურვილობის შესახებ. თუ არ არის
მითითებები რეცხვასთან დაკავშირებით, გამოიყენეთ სარეცხი
საშალება და ცხელი წყალი. შეინახეთ და გარეცხეთ პერსონალრი
დაცვის აღჭურვილობა - სხვა ტანსაცმლისგან განცალკევებით.

პარტიის ნომერი:
გამოშვების თარიღი:
შენახვის ვადა: 2 წელი
რეგ. ნომერი: # 1744
რეგ. თარიღი: 25.01.2022

მოწამვლის სიმპტომები;

თავბრუსხვევა, თავის ტკივილი, გულისრევა, ღებინება, 
მუცლის ტკივილები, დიარეა, გუგების შევიწროება, 
გაძნელებული სუნთქვა და ოფლიანობა.

გაფრთხილება

ოფიციალური წარმომადგენელი და დისტრიბუტორი 
საქართველოში:  შპს „ბორან სოფქიმია“.
საქართველო, მარნეულის რაიონი, ს. წერეთელი.
ტელ: (+995) 599 99 05 27; (+995) 599 99 03 45
ელ.ფოსტა: info@borun.ge

კონტეინერი: სამჯერ გამორეცხეთ ცარიელი კონტეინერები. 

ჩაასხით გამრეცხი წყალი სპრეის ავზში. დაცლილი
კონტეინერები ინარჩუნებენ ორთქლს და პროდუქტის
ნარჩენებს. დაიცავით ყველა მარკირებული გარანტი, სანამ
კონტეინერი არ გაიწმინდება, განახლდება ან განადგურდება.

ნეტო მასა: 5ლ

ჰერბიციდი წხ
აქტიური ინგრედიენტი გ/ლ
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ინერტული ინგრედიენტი ------------------------1 ლ-მდე

კულტურა
კონტროლირებ
ადი სარეველა

დოზა;
ლ/ჰა

ლოდი-
ნის 

პერიოდი 
(ჯერა-
დობა)

მითითებები

ციტრუსი

ერთწლიანი, 
მრავალწლიანი 
მარცვლოვანი 

და ორლებნიანი

3 – 5.4 - (1) მიმართული 
შესხურება 
ვეგეტირე-

ბულ 
სარეველებზე 
გაზაფხულზე 
ან ზაფხულში 
(კულტურის 

დაცვით). 
ხარჯვა 300

ლ/ჰა

ხეხილი

ერთწლიანი, 
მრავალწლიანი 
მარცვლოვანი 

და ორლებნიანი

3 – 6 - (1)

ჩაი

ერთწლიანი, 
მრავალწლიანი 
მარცვლოვანი 

და ორლებნიანი

3.75 –
6 

- (1) 

გამოყენება & დოზირება

მწარმოებელი: შპს "სინოქემ აგრო 
კო." ლტდ, ჩინეთი. მისამართი: მე-4
სართ.,№. 233 ჩრდილოეთ 
ჩანგკინგის ქუჩა, შანხაი, 200126.


