
GALISTOP®
Post!ikov" herbicidní p!ípravek ve#form$ emulgovatelného koncentrátu 
(EC) k#hubení dvoud$lo%n"ch plevel& v#obilninách, v#kuku!ici, na#loukách 
a#pastvinách. 
Ú'inná látka:  fluroxypyr 200 g/l 
Balení:  HDPE kanystr, 5!l

Zp&sob p&sobení
GALISTOP je herbicid k! postemergentní likvidaci 
dvoud"lo#n$ch plevel%. Ú&inná látka fluroxypyr 

proniká p'es listy a! v! rostlin" je rozvád"na 
translokací. Aktivní r%st plevel% v! dob" post'iku 
a!dostate&né pokrytí listové plochy je p'edpokladem 
úsp"(ného hubení. Ú&inek se zv"t(uje p'i teplot" 
a!vy((í relativní vlhkosti.

Rozsah povoleného pou%ití

Plodina Plevele Dávkování OL 
(dny)

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

p(enice ozimá, 
je&men ozim$

plevele 
dvoud"lo#né 1 l/ha AT 1) od: 12 BBCH, do: 45 BBCH

#ito, tritikale,
p(enice tvrdá

plevele 
dvoud"lo#né 1 l/ha AT 1) od: 12 BBCH, do: 31 BBCH

p(enice jarní, 
je&men jarní

plevele 
dvoud"lo#né 0,75 l/ha AT 1) od: 12 BBCH, do: 39 BBCH

oves plevele 
dvoud"lo#né 0,75 l/ha AT 1) od: 12 BBCH, do: 31 BBCH

kuku'ice na!silá# plevele 
dvoud"lo#né 1 l/ha AT 1)  od: 13 BBCH, do: 16 BBCH, max. do!v$(ky 

kuku'ice 20!cm

louky a!pastviny, 
nov" zalo#ené 
porosty

plevele 
dvoud"lo#né 0,75 l/ha 7

1)  na!podzim v!dob" odno#ování
3)  pro p'ístup domácích a!hospodá'sk$ch zví'at 

na!pozemek

louky a!pastviny 
stávající porosty

plevele 
dvoud"lo#né 2 l/ha 7

1) na!ja'e 14–21 dní po!se&i
3)  pro p'ístup domácích a!hospodá'sk$ch zví'at 

na!pozemek

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 Plevele Zp&sob aplikace Max. po'et aplikací 
v#plodin$

p(enice, je&men, #ito, tritikale, oves, 
kuku'ice, louky a!pastviny 200–400 l/ha post'ik 1)
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GALLUP® HI-AKTIV
Post!ikov" systémov" herbicidní p!ípravek ve#form$ rozpustného koncentrátu 
(SL) k#hubení jednolet"ch a#vytrval"ch plevel& v'etn$ p"ru plazivého na#orné 
p&d$, na#strni)tích, v#lesích, na#nezem$d$lské p&d$, na#%eleznici, na#b!ezích 
nádr%í, vodních tok& a#zavla%ovacích kanál& a#k#obnov$ TTP na#loukách 
a#pastvinách. 

Ú'inná látka:  glyfosát 490 g/l ve!form" IPA-soli 
661,2 g/l 

Balení:  HDPE kanystr, 20!l

Zp&sob p&sobení
GALLUP HI-AKTIV je neselektivní listov$ herbicid 
se systémov$m ú&inkem. Rostliny jej p'ijímají 
v$hradn" zelen$mi &ástmi a!translokací je rozveden 

Rozsah povoleného pou%ití

Plodina Plevele Dávkování OL 
(dny) Poznámka  

hru(e*, jablo* plevele jednoleté, plevele vytrvalé 3,7 l/ha
250!l vody/ha -

1)  v!období vegeta&ního 
klidu min. 2 roky staré 
stromy,

3) max. 1)

lesní hospodá'ství
ne#ádoucí vegetace 2,2–4,4 l/ha

250!l vody/ha -

potla&ení pa'ezové v$mladnosti 7,5!% -

louky a!pastviny obnova TTP 2,2–4,4 l/ha
150–250!l vody/ha 21  3) max. 1)

nezem"d"lská 
p%da, #eleznice ne#ádoucí vegetace

2,9–4,4 l/ha
100–250!l vody/

ha
-

nádr#e, vodní toky, 
zavla#ovací kanály

ne#ádoucí d'eviny, plevele 
pob'e#ní

3,7 l/ha
250!l vody/ha -

orná p%da, strni(t"

plevele dvoud"lo#né jednoleté, 
plevele lipnicovité jednoleté, 
v$drol obilnin

1,1 l/ha
80–125!l vody/ha -  3) max. 1)

plevele dvoud"lo#né, vytrvalé 
plevele lipnicovité vytrvalé, p$r 
plaziv$

2,2–2,9 l/ha
150–250!l vody/ha - 3) max. 1)
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