
GALLUP® SUPER 360 

Gallup Super 360 je systémov! herbicid ve"form# rozpustného koncentrátu (SL) 
ur$en! k"hubení v#t%iny druh& %irokolist!ch plevel& a"pleveln!ch trav. 

Ú$inná látka:  glyfosát 360 g/l 
Balení:  HDPE kanystr, 20!l 

HDPE kontejner, 1000!l

Zp&sob p&sobení
GALLUP SUPER 360 je neselektivní listov" herbi-
cid se systémov"m ú#inkem k!hubení jednolet"ch 

a!vícelet"ch plevel$. Rostliny ho p%ijímají v"hrad-
n& jen zelen"mi #ástmi a!asimila#ním proud&ním 
je rozvád&n do!celé rostliny. Touto translokací se 
docílí zni#ení vytrval"ch podzemních #ástí více-
let"ch plevel$. Sou#asn& se zni#í v'echny plevele 
vze'lé ze semen. Není p%ijímán ko%eny a!nep$sobí 
na!semena plevel$. 

Rozsah povoleného pou'ití

Plodina Plevele Dávkování OL 
(dny)

Poznámka 
1) k"plodin# 
2) k"(O  
3) k"OL 

Poznámka  
 4) k"dávkování
5) umíst#ní
6) ur$ení 
sklizn#

p'enice, je#men, oves, %epka 
olejka, len, ho%#ice, hrách, 
bob, cukrovka, tu%ín, vodnice, 
cibule, pór

plevele 
jednoleté, 
v"drol obilnin

1,5 l/ha AT 1) preemergentn&

ch%est plevele 1,5–4 l/ha AT 1)  preemergentn&

zem&d&lská p$da  
- v'echny plodiny 

zru'ení porostu, 
plevele 1,5–4 l/ha AT 

zem&d&lská p$da  
- v'echny plodiny plevele 1,5–4 l/ha AT 1)  p%ed setím, p%ed 

v"sadbou 

zem&d&lská p$da do#asn& 
neobd&lávaná plevele 1,5–4 l/ha AT

nezem&d&lská p$da krom& 
oblastí vyu(ívan"ch 'irokou 
ve%ejností nebo zraniteln"mi 
skupinami obyvatel 

plevele 4 l/ha AT
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Plodina Plevele Dávkování OL 
(dny)

Poznámka 
1) k"plodin# 
2) k"(O  
3) k"OL 

Poznámka  
 4) k"dávkování
5) umíst#ní
6) ur$ení 
sklizn#

p$da sousedící s!vodními 
plochami plevele 4 l/ha AT 

orná p$da, strni't& plevele 1,5–4 l/ha AT 
3)  nejpozd&ji 2 dny 

p%ed setím nebo 
sázením

louky a!pastviny obnova TTP 3–4 l/ha AT 
3)  nejpozd&ji 5 

dn$ p%ed sklizní, 
spásáním, setím 

lesní hospodá%ství plevele 3–4 l/ha AT 1) po!v"sadb&

OL (ochranná lh$ta) - je dána po#tem dn$, které je nutné dodr(et mezi termínem aplikace a!sklizní. 
AT - ochranná lh$ta je dána odstupem mezi termínem aplikace a!sklizní.

Plodina Dávka vody Zp&sob aplikace Max. po$et aplikací 
v"plodin#

ch%est, lesní hospodá%ství, zem&d&lská 
p$da, nezem&d&lská p$da krom& oblastí 
vyu(ívan"ch 'irokou ve%ejností nebo 
zraniteln"mi skupinami obyvatel, strni't& 

80–250 l/ha post%ik 1) 

bob, cibule, cukrovka, ho%#ice, hrách, 
je#men, len, oves, pór, p'enice, %epka 
olejka, tu%ín, vodnice 

80–125 l/ha post%ik 1)

louky a!pastviny 200–250 l/ha post%ik 1)

GALLUP® SUPER 360 
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