
GLYBELLA 360 SL

GLYBELLA 360 SL je systémov! herbicíd 
vo forme kvapalného koncentrátu pre 
riedenie vodou, ur"en! na ni"enie trvácich 
a jednoro"n!ch burín vrátane p!ru na ornej 
pôde, v obilninách, repke, hrachu pred 
zberom, v ovocn!ch sadoch.  

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU  

GLYBELLA 360 SL je neselektívny listov! herbicíd so 
systémov!m ú"inkom. Rastliny ho prijímajú v!hradne 
zelen!mi "as#ami a asimila"n!m prúdením je následne 
rozvádzan! do v$etk!ch "astí rastlín (podzemné 
korene, pupene a podzemky), "ím sa docieli zni"enie 
podzemn!ch "astí jednoro"n!ch i trvácich trávovit!ch a 
dvojklí"nolistov!ch burín. Prípravok nie je prijíman! kore%mi 
a nepôsobí na semená. Predpokladom úspe$ného zni"enia 
trvácich hlboko zakorenen!ch dvojklí"nolistov!ch burín 
je vytvorenie dostato"nej plochy listov v dobe postreku, 

aby sa zabezpe"il "o najvä"$í príjem ú"innej látky do 
rastlín. Najú"innej$ie sú o$etrenia v dobe, ke& sú rastliny 
v najintenzívnej$om raste. Príznaky pôsobenia sú postupné 
vädnutie, 'ltnutie, zasychanie a' zhnednutie zasiahnut!ch 
rastlín po"as 10-14 dní. Proti jednoro"n!m a trvácim 
trávovit!m burinám, vrátane p!ru je prípravok najú"innej$í v 
dobe odno'ovania (ke& má p!r 5-6 listov, 12-15cm dlh!ch). 
V$etky kultiva"né práce sa mô'u vykonáva# a' v dobe, ke& 
sa naplno prejavili príznaky ú"inku.  

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ Ú#INNOSTI  

Citlivé buriny: p!r plaziv!, mrlík biely, pohánkovec ovíjav!, 
pichlia" ro(n!, lipnica ro"ná, p)h(ava dvojdomá, psiarka ro(ná, 
lipkavec oby"ajn!, mlie" ro(n!, cirok alepsk!; 

Stredne citlivé buriny: mäta ro(ná, pupenec ro(n!, hrach, 
sitina, bre"tan popínav!, krídlatka, zostatkové zemiaky, 
lucerna, ostrica, pohánkovec ovíjav!, povojník purpurov!.

POKYNY PRE APLIKÁCIU  

Predzberové aplikácie v po!n"ch plodinách

GLYBELLA 360 SL mô'e by# aplikovan! len pozemne 
proti jednoro"n!m i trvácim trávovit!m a dvojklí"nolistov!m 
burinám pred zberom uveden!ch plodín. Toto o$etrenie 
je ur"ené v!lu"ne na ni"enie burín v silne zaburinen!ch 
porastoch a t!m u(ah"enie zberu plodiny. 

1) Obilniny (ja#me$, ovos, p%enica, p%enica tvrdá, 
ra& a tritikale) 

Postrekujte vtedy, ke& má zrno vlhkos# pod 30%, najneskôr 
7 dní pred zberom. Cie(ové buriny musia by# zelené, v 

$tádiu aktívneho rastu a musia by# prístupné pre postrek. 
Slamu z o$etren!ch porastov nepou'ívajte na mul"ovanie 
záhradn!ch plodín. Neo$etrujte mno'ite(ské porasty 
a podsevy. 

2) 'an, repka jarná, repka ozimná, hor#ica  

Postrekujte 2 a' 3 t!'dne pre zberom (anu a repky, 8 a' 
10 dní pred zberom hor"ice, v $tádiu nástupu prirodzenej 
zrelosti a ke& má semeno vlhkos# pod 30%. Cie(ové buriny 
musia by# zelené, v $tádiu aktívneho rastu a musia by# 
prístupné pre postrek. Neo$etrujte mno'ite(ské porasty. 

Ú#INNÁ LÁTKA: 
Glyphosate  360 g/l  (30,77% hm)
t.j. vo forme glyphosate-IPA v obsahu 485,8 
g/l (41,5% hm)

BALENIE
20 l HDPE f(a$a
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3) Hrach, bôb 

Postrekujte v $tádiu nástupu prirodzenej zrelosti, ke& má 
semeno vlhkos# pod 30%, najneskôr 7 dní pred zberom. 
Cie(ové buriny musia by# zelené, v $tádiu aktívneho rastu a 
musia by# prístupné pre postrek. Neo$etrujte mno'ite(ské 
porasty. 

4) Strnisko, orná pôda - ni#enie v"mrvu 
obilnín, jednoro#n"ch tráv a jednoro#n"ch 
dvojklí#nolistov"ch burín pred sejbou alebo 
v"sadbou plodín 

Pôda mô'e by# kultivovaná po uplynutí min. 24 hodín od 
aplikácie, priama sejba mô'e by# uskuto"nená s odstupom 
min. 2 dní po aplikácii. 

5) Strnisko, orná pôda - ni#enie p"ru plazivého a 
trvácich dvojklí#nolistov"ch burín na strnisku pred 
sejbou alebo v"sadbou plodín 

GLYBELLA 360 SL mô'e by# aplikovan! na strnisko po 
v$etk!ch plodinách na jese% i na jar pred sejbou alebo 
v!sadbou následnej plodiny. Pôda nesmie by# po dobu 
aspo% 5 dní pred aplikáciou a po aplikácii kultivovaná. 
Plochu pred aplikáciou nekoste. 

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY   

Vplyv na následné a náhradné plodiny - Pestovanie 
následn!ch plodín je bez obmedzenia. Odporú"ame v$ak 
pri aplikácii na mohutn! rastlinn! porast (napr. pri obnove 
trvácich trávnych porastov alebo pri aplikácii pred siatím 
alebo sadením) najskôr odstráni# odumretú rastlinnú hmotu 

pred následn!m siatím alebo sadením. 

Vplyv na susediace plodiny - susediace plodiny 
nesmú by# zasiahnuté priamym postrekom alebo úletom 
postrekovej hmloviny! Predov$etk!m je treba vyvarova# sa 
postreku za nevhodn!ch poveternostn!ch podmienok. 

NA$E ODPORÚ#ANIE  

Prípravky obsahujúce ú"innú látku plyphosate spo(ahlivo 
pracujú pokia( má aplika"ná kvapalina rozpätie pH 4,0 - 4,5. 
Prípravok TRON pH okrem úpravy pH aplika"nej kvapaliny 
na po'adovanú hodnotu priná$a do tmixu nasledovné 
benefity: zlep$uje pokryvnos#, zvy$uje sorp"nú kapacitu 
listu, zni'uje straty úletom, má hydrata"n! a fixa"n! efekt a 
zabra%uje peneniu pri plnení postrekova"a.

NÁVOD NA POU%ITIE  

Plodina Ú"el pou&itia Dávka/ha OD Poznámka 

obilniny p!r a iné trváce buriny 4 l AT predzberová aplikácia 1)

'an, repka jarná, repka ozimná p!r a iné trváce buriny 3-4 l AT predzberová aplikácia 2)

hrach, bôb p!r a iné trváce buriny 3-4 l AT predzberová aplikácia 3)

strnisko, orná pôda
jednoro"né 

dvojklí"nolistové buriny a 
trávy, v!mrv obilnín 

1,5 l AT 4)

strnisko, orná pôda p!r a iné trváce buriny 3-4 l AT 5)

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a!zberom.

V prípade v!skytu #a'ko ni"ite(n!ch burín ako je p!r plaziv! je potrebná 
predzberová aplikácia prípravkami s ú"innou látkou glyphosate.
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