
ГЛІАЦИНТ® РК
GLIACINT, SL
Препаративна форма: розчинний концентрат (РК)

Діюча речовина: ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л
Заявник: Компанія Шарда Кропхем Лімітед, Домнік Холм, 29 Роад, Бандра (Вест), Мумбаї – 400 
050, Індія  
Sharda Cropchem Limited
Аdd: Domnic Holm, 29th Road, Bandra (West), Mumbai 400050, India
Tel. +91 22 6678 2800, Fax +91 22 6678 2828 / 6678 2808
E-mail: shardain@vsnl.com 

Тип препарату: неселективний системний гербіцид суцільної дії для боротьби з однорічними та 
багаторічними бур’янами. 

Класифікація ВООЗ, токсикологічна характеристика: 3 клас небезпечності (помірно токсичний).  

Посвідчення про державну реєстрацію: А № 04191

Упаковка:  полімерні, металеві ємності (пакети, пляшки, каністри, бочки, контейнери) об’ємом від 
1 л до 1000 л

Номер партії: зазначено на упаковці.

Дата виготовлення: зазначено на упаковці.

Гарантійний строк зберігання: 3 роки при температурі від 0 до +30°С в непошкодженій заводській 
упаковці.

Виробники: 1. Компанія Шарда Кропхем Лімітед, Домнік Холм, 29 Роад, Бандра (Вест), Мумбаї – 
400 050, Індія  
(Sharda Cropchem Limited. Аdd: Domnic Holm, 29th Road, Bandra (West), 
Mumbai 400050, India)
Tel. +91 22 6678 2800, Fax +91 22 6678 2828 / 6678 2808, E-mail: shardain@vsnl.com 
2.  Компанія Хужоу Джяхуі Імпорт & Експорт Ко. Лтд. що розташована за адресою: кімната 2412, 
офісний центр Ксінтянді, Хужоу Жеджянг, Китай
3. Компанія Жеджянг Джінфанда Біокемікал Ко. Лтд. що розташована за адресою: Хенгун Таун, 
Тоунглу Каунті, провінція Жеджянг, Китай 

Гліацинт®   -   зареєстрований торговий знак в Україні



Механізм дії
Препарат проникає через листя та стебла бур’янів, проникає 
усередину і розноситься по всіх органах  рослини.  Гліфосат 
порушує синтез амінокислот  і рослина гине.

Застосування препарату

Норма витрати робочого розчину 200-300 л/га
Обробку слід проводити   вранці або пізно увечері при температурі 
нижче 20ºС; при швидкості вітру до 5-6 м/сек.; гранично-захисна 
зона для бджіл – не менш 1-2 км.; обмеження льоту бджіл 6-12 
годин.

Сумісність з іншими препаратами
Гліацинт ВР можна застосовувати  в бакових сумішах з деякими 
гербіцидами, однак в кожному конкретному випадку  
рекомендується  суміш перевіряти на  сумісність препаратів.

Швидкість дії
Бур`яни гинуть через 1-2 тижні після  обробки препаратом, повна 
загибель деяких стійких бур`янів настає через 3-4 тижні.

Фіто токсичність 
Не допускати потрапляння препарату на культурні рослини.

Можливість  виникнення резистентності  до препарату 
маловірогідне при дотриманні регламентів застосування.

Приготування робочого розчину 
Робочий розчин готується на спеціальному майданчику, який у 
подальшому підлягає знешкодженню.
Бак обприскувача заповнити на 1/3 водою, додати відмірену 
кількість препарату на одну заправку, включити  мішалку  і долити 
воду  до повного баку, протягом 10-15 хвилин продовжувати 
перемішування.  Для забезпечення однорідності робочого розчину 
продовжувати перемішування і під час обробки.
Робочий розчин не підлягає зберіганню, він повинен бути 
використаний  протягом декількох годин.
Заходи безпеки при роботі, транспортуванні та зберіганні 
препарату 
Особи, які допускаються до роботи з препаратом повинні проходити 

Інструкція з безпечного застосування препарату Гліацинт, РК

інструктаж. Під час роботи необхідно використовувати засоби 
індивідуального захисту: респіратори, захисні окуляри, захисний 
одяг та взуття.   Забороняється пити, палити, приймати їжу під час 
роботи з препаратом. 
Транспортування препарату необхідно здійснювати в 
непошкодженій  заводській упаковці окремо від  продуктів 
харчування, кормів, насіння.
Зберігати препарат необхідно в складах, що призначені для 
зберігання пестицидів в щільно закритих оригінальних упаковках.
Більш детальна інформація викладена в Державних санітарних 
правилах і нормах «Транспортування, зберігання та застосування 
пестицидів у народному господарстві», Київ, 1998 р.

Перша медична допомога
При перших ознаках отруєння (нудота, блювання, біль у животі та 
ін.) постраждалих слід усунути від роботи, вивести із зони 
забруднення та надати першу допомогу.  
Постраждалого слід звільнити від стискаючого одягу. Якщо немає 
загрози попадання препарату на шкіру чи через дихальні шляхи – 
обережно зняти забруднений одяг та респіратор. 
При попаданні препарату на шкіру –  обережно, не втираючи, зняти 
забруднення шматочком тканини, потім промити ділянку шкіри 
водою або содовим розчином;
При попаданні в очі – негайно промити їх  великою кількістю води; 
при попаданні в шлунок – дати постраждалому кілька склянок води 
з активованим вугіллям, викликати блювоту. Після чого дати 
потерпілому випити склянку води, де розчинено 4-5 таблеток 
карболену або 2 столові ложки активованого вугілля. Потім дати 
сольове проносне (20 г глауберової солі або сірчанокислої магнезії 
на ½ склянки води).
Відразу після надання потерпілому першої допомоги звернутися до 
лікаря.
Специфічних антидотів немає. Лікування симптоматичне. 

Засоби знешкодження препарату та тари з-під нього
У разі проливу  препарату необхідно засипати  забруднене місце 
піском або іншим  негорючим адсорбентом, потім зібрати його і 
утилізувати. Знищення тари та залишків препарату здійснюється 
згідно чинного законодавства на підприємствах які мають ліцензію 
Мінприроди.
Транспорт, апаратура та засоби індивідуального захисту 
дезінфікуються. Забороняється повторне використання тари. 
Категорично заборонено забруднення будь-яких водоймищ 
препаратом або тарою з-під нього. Забороняється зливати препарат 
в каналізацію.

До відома споживача
Виробник гарантує якість своїх препаратів, поставляючи їх в 
фірмовій упаковці. За збитки, отримані внаслідок невідповідного до 
інструкції зберігання і використання препарату, виробник 
відповідальності не несе.
Для уникнення ризиків для людини та довкілля слід дотримуватись 
інструкції щодо використання.

Культура Шкідливі 
об’єкти

Спосіб та строки 
обробок

Норми 
витрати 
препарату, 
л/га

Землі 
несільсько-
господарського 
користування

Однорічні та 
багаторічні 
бур’яни

Обприскування 
вегетуючих бур’янів

3,0-6,0

Пари Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни

Обприскування 
бур’янів у період їх 
активного росту

2,0-4,0

Багаторічні 
злакові бур’яни

6,0


