
Glyfonova® Plus
• Effektiv totalbekæmpelse af ukrudt fra top til rod

• Godkendt af Miljøstyrelsen til ukrudtsbekæmpelse  
  på havegange, terrasser, indkørsler, fortove,  
  parkeringsarealer, veje, og udyrkede arealer

• Blandes nemt op med vand og kan med sin  
  skånsomme formulering anvendes sikkert i  
  indkørsler og andre steder omkring huset
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Anvendelse:
Glyfonova® Plus anvendes til bekæm-
pelse af kvik og andre flerårige  
græsser samt tokimbladet ukrudt
på stubmarker, i frugtplantager, i ikke 
spiselige havebrugs-, planteskole og 
skovkulturer, på parkeringsarealer,
veje, indkørsler, fortove, havegange, 
terrasser og på udyrkede arealer, 
efter såning og før fremspiring samt 
til selektiv ukrudtsbekæmpelse med 
specielt udstyr.
Glyfonova® Plus kan også anvendes til 
nedvisning i korn, græs, korsblomstre-
de afgrøder, ærter og hestebønner.
Glyfonova® Plus anbefales ikke i 
afgrøder til såsæd eller til frø.

DOSERING: 
Se doseringstabel. 
Læs altid etiketten før anvendelse.

AKTIVSTOF:
360 g/l Glyphosat

FORMULERING:
Flydende

RESISTENSKLASSE:
HRAC gruppe G

MINDRE ANVENDELSE/MINOR USE:
Glyfonova® Plus er godkendt til mindre 
anvendelse i buskfrugt og skovbrug, til 
juletræer, i nordmannsgran og pynte-
grønt og i aronia, blåbær, ribs, solbær, 
stikkelsbær og i lucerne.

EMBALLAGE:
1l, 5l og 10l emballage.

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. 
Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. 
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

Glyfonova® Plus
Virkemåde:
Glyfonova® Plus - der virker  
systemisk - optages gennem  
bladene og transporteres herfra 
med saftstrømmen til rødder og 
under jordiske udløbere. Mindre 
løvfældende træopvækst og buske 
m.m. bekæmpes også. 

Da Glyfonova® Plus optages 
gennem bladene, er det vigtigt for 
at få en god virkning, at ukrudtet 
har en veludviklet bladmasse og er 
i god vækst på behandlingstids- 
punktet.

Glyphosat, det aktive stof i  
Glyfonova® Plus, standser en be-
stemt proces i planters opbyg- 
ning af proteiner ved at blokere en 
del af plantens aminosyreproduk-
tion. Disse aminosyrer hører til en 
gruppe, mennesker og dyr ikke 
danner.

Vejledende doseringstabel:
Vandmængde i  
(ryg)sprøjte

20 l 15 l 10 l 5 l 1,25 l

Areal til behandling 667 m2 500 m2 333 m2 167 m2 42 m2

Mængde Glyfonova® Plus 
ved meget ukrudt

400 ml 300 ml 200 ml 100 ml 25 ml

Mængde Glyfonova® Plus 
ved lidt ukrudt

200 ml 150 ml 100 ml 50 ml 12,5 ml

For yderligere information se etiketten eller besøg www.cheminova.dk

Scan koden og læs mere om 
Glyfonova® Plus


