
პროდუქტის დანიშნულება

გლიფოსატი არის არასელექციური სისტემური ჰერბიციდი, 

რომელიც გამოიყენება უშუალოდ მცენარის ფოთლებზე -

სოფლის, სატყეო და სამრეწველო მეურნეობების
სარეველების ფოთლებზე, მათ გასაკონტროლებლად
გაზონებზე, ბაღებსა და წყლიან გარემოში.

პირველადი დახმარების მითითებები

თვალები: დაუყოვნებლივ ჩამოიბანეთ გამდინარე წყლით. 

გააგრძელეთ მინიმუმ 15 წუთი. თუ არსებობს განმეორებითი
სიმპტომები, მიმართეთ ექიმს.

კანი: ჩამოიბანეთ დაზიანებული კანი გამდინარე წყლით. 

გარეცხეთ ტანსაცმელი ხელახლა გამოყენებამდე. მოიშორეთ
დაბინძურებული ტანსაცმელი, აქსესუარები, სამკაულები.

გადაყლაპვა: სასწრაფოდ მიიღეთ ბევრი წყალი. არ
გამოიწვიოთ ღებინება, თუ სამედიცინო პერსონალი არ
გირჩევთ. მიმართეთ ექიმს.

ინჰალაცია: გადით სუფთა ჰაერზე.

ინფორმაცია ტოქსიკურობის შესახებ

მოწამვლის სიმპტომებმა შეიძლება გამოიწვიოს შარდვის
შემცირება, ხველა, დიარეა, ძილიანობა, ყლაპვის გაძნელება, 

სუნთქვის გაძნელება, გულისრევა, ღებინება, საყლაპავის
ანთება, სისხლი ღებინებაში, კუჭის ანთება, სისხლი შარდში, 

არტერიული წნევა, სისხლში კალიუმის დონის მომატება, 

ლეიკოციტოზი, მეტაბოლური აციდოზი,  პირის წყლულები
და სხვა. 

გარემოს საფრთხეები: ტოქსიკურია წყლის
ორგანიზმებისთვის.

არ არსებობს კონკრეტული ანტიდოტი. ყველა მკურნალობა
უნდა ეფუძნებოდეს პაციენტში არსებული დისტრესის
ნიშნებსა და სიმპტომებს.

შენახვის წესები

შესანახად თავსებადი მასალები: უჟანგავი ფოლადი, ალუმინი, 

პლასტმასი, მინაბოჭკოვანი, მინა. შენახვისთვის შეუთავსებელი
მასალები: გალვანზირებული ფოლადი, რბილი ფოლადი.  

შეინახეთ ბავშვებისათვის მიუწვდომელ ადგილას. მოარიდეთ
საკვებს, სასმელს და სხვა სურსათს. შეინახეთ მხოლოდ
ორიგინალ კონტეინერში. ნაწილობრივი კრისტალიზაცია
შეიძლება მოხდეს შენახვის მინიმალური ტემპერატურის ქვემოთ
ჩამოსვლისას. თუ გაყინულია, მოათავსეთ თბილ ოთახში და
ხშირად შეანჯღრიეთ, რომ კარგად გალღვეს. შენახვის
მინიმალური ვადა: 2 წელი.

მომხმარებლებმა უნდა: დაიბანონ ხელები ჭამის, დალევის, 

საღეჭი რეზინის, თამბაქოს ან ტუალეტის გამოყენებამდე. 

გაიძრეთ ტანსაცმელი ამ პროდუქტით დამუშავებისთანავე. ასევე
ხელთათმანები. რაც შეიძლება მალე დაიბანეთ საფუძვლიანად
და ჩაიცვით სუფთა ტანსაცმელი.ნარჩენების განადგურება

პროდუქტი: გადაამუშავეთ შესაბამისი საშუალებებით. 

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

გამოყენების ინსტრუქცია

გამოიყენეთ სტანდარტული, კომერციული სპრეიერი
მიწისზედა დამუშავებისთვის.

• შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუღწევად ადგილას;

• წაიკითხეთ ეტიკეტი გახსნამდე ან გამოყენებამდე;

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

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

პარტიის ნომერი:
გამოშვების თარიღი:
შენახვის ვადა: 2 წელი
რეგ. ნომერი: # 1743
რეგ. თარიღი: 25.01.2022

კონტეინერი: სამჯერ გამორეცხეთ ცარიელი
კონტეინერები. ჩაასხით გამრეცხი წყალი სპრეის ავზში. 

არ გამოიყენოთ კონტეინერი ხელახლა. გაანადგურეთ
ყველა ინდუსტრიული ნარჩენი. მიჰყევით ყველა
ადგილობრივ/ რეგიონალურ/ ეროვნულ რეგულაციას.ჰერბიციდი წხ

მოკლე აღწერა
ერთწლიანი და მრავალწლიანი ბალახების და
ფართოფოთლოვანი სარეველების კონტროლი, მოსავლის
აღებამდე, დარგვის შემდგომ/აღმოცენებამდე - მარცვლეულში, 

ბარდაში, ლობიოში, სელსა და მდოგვში.
კულტურა

კონტროლირებ-
ადი სარეველა

დოზა
ლ/ჰა

ლოდინის 
პერიოდი 

(ჯერა-
დობა)

მითითებები

ხეხილი

ერთწლიანი, 
მრავალწლიანი 
მარცვლოვანი და 
ორლებნიანი

2 – 4.5 - (1)

მიმართული 
შესხურება 
ვეგეტირებულ 
სარეველებზე 
გაზაფხულზე ან 
ზაფხულში 
(კულტურის 
დაცვით). 
სამუშაო ხსნარი 
300 ლ/ჰა

ჩაი

ერთწლიანი, 
მრავალწლიანი 
მარცვლოვანი და 
ორლებნიანი

1.5 – 4 - (1)

მიმართული 
შესხურება 
ვეგეტირებულ 
სარეველებზე 
გაზაფხულზე ან 
ზაფხულში 
(კულტურის 
დაცვით). 
სამუშაო ხსნარი 
300 ლ/ჰა

დოზირება

აქტიური ნივთიერება გ/ლ

გლიფოსატი --------------------------- 450

ნეტო მასა: 5ლ


