
Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning.

Deklaration:        Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse 
om bekæmpelsesmidler.

Ukrudtsmiddel:    Nr. 11-16 
Aktivstof:            480 g/l (40%) glyphosat
Indhold:             20 liter 
Type:                 Flydende

ADVARSEL
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.
Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53).
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning
samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Vask huden efter arbejdet.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til:
Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, heste bønner og
græs. Må ikke behandles senere end 10 dage før høst. Ukrudtsbekæm pelse under frugttræer
indtil 1 måned før høst og om efteråret efter høst. Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før
fremspiring samt til selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved hjælp af specielt udstyr.
Ukrudtsbekæmpelse i ikke spiselige havebrugs-, planteskole- og skovkulturer. Ukrudtsbe-
kæmpelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser og udyrkede
arealer.
Må ikke anvendes til:
Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i perioder, hvor der findes spiselige bær og frugter
på arealet. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.) Undgå for-
urening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.
Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Opbevares utilgængeligt
for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
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Glyfonova® 480
UKRUDTSMIDDEL

Producent og godkendelsesindehaver:

Cheminova A/S, P.O. Box 9, 7620 Lemvig
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Anvendelsesområder
GLYFONOVA® 480 anvendes til bekæmpelse af kvik og andre flerårige græsser
samt tokimbladet ukrudt på stubmarker, i frugtplantager, i ikke spiselige have-
brugs-, planteskole- og skovkulturer, på parkeringsarealer, veje, indkørsler, foretove,
havegange, terrasser og på udyrkede arealer, efter såning og før fremspiring af
løg samt til selektiv ukrudtsbekæmpelse med specielt udstyr. GLYFONOVA® 480
kan også anvendes til nedvisning i korn, græs, korsblomstrede afgrøder, ærter og
hestebønner. Undgå behandling af grøftekanter. GLYFONOVA® 480 anbefales ikke
i afgrøder til såsæd eller til frø.
Virkning
GLYFONOVA® 480 - der virker systemisk - optages gennem bladene og transporteres
herfra med saftstrømmen til rødder og underjordiske udløbere.
Mindre løvfældende træopvækst og buske m.m. bekæmpes også. Da GLYFONOVA®

480 optages gennem bladene, er det vigtigt for at få en god virkning, at ukrudtet
har en veludviklet bladmasse og er i god vækst på behandlingstidspunktet.
Glyphosat, det aktive stof i GLYFONOVA® 480, standser en bestemt proces i planters
opbygning af proteiner ved at blokere en del af plantens aminosyre-produktion.
Disse aminosyrer hører til en gruppe, mennnesker og dyr ikke danner.
GLYFONOVA® 480 bindes umiddelbart til jordens ler- og humusmateriale og inak-
tiveres derfor ved kontakt med denne. Nedbrydning af GLYFONOVA® 480 sker ho-
vedsageligt mikrobiologisk til naturligt forekommende stoffer som kuldioxid, am-
monium og phosphat.
Der sprøjtes på tørre blade. Regn inden 6 timer efter behandling vil normalt for-
ringe virkningen. Normale temperaturforhold, god jordfugtighed og høj luftfugtighed
vil give den bedste effekt. Ofte vil en morgensprøjtning være at foretrække. Vær
dog opmærksom på, at duggen er væk inden sprøjtning.
Enkelte frostnætter med temperatur ned til ÷3°C før sprøjtning vil ikke have
indflydelse på virkningen.
Undgå sprøjtning i perioder med vedvarende frost.
Jordbearbejdning efter behandling med GLYFONOVA® 480
10 dage efter udsprøjtning vil GLYFONOVA® 480 være transporteret med saftstrøm-
men til alle dele af planten. Selv om nedvisningen ikke altid er klart synlig, vil
transporten være afsluttet, og enhver form for jordbearbejdning kan påbegyndes.
Bemærk: Under nedbrydning af større mængder plantemateriale, f.eks. kvik-
rødder, kan der i nogle tilfælde dannes spirehæmmende stoffer. En grundig jord-
bearbejdning kan forhindre eller mindske problemet.
Tilberedning af sprøjtevæsken
Sprøjtebeholderen bør være rengjort, før GLYFONOVA® 480 fyldes i. Fyld 3/4 af
den ønskede vandmængde i beholderen, tilsæt GLYFONOVA® 480 og tilsæt resten
af vandet. Derefter sættes returløbet eller omrøring i gang. Eventuel skumdannelse
ved påfyldningen kan reduceres ved at mindske omrøringen.
Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes præparatfyldeudstyr eller udstyr til
direkte injektion.
Påfyldning af marksprøjte eller rygsprøjte skal ske på vaskeplads med opsamling
til gyllebeholder eller anden beholder, eller på det areal hvor, GLYFONOVA® 480
skal udbringes. Vaskepladsen må ikke etableres nærmere end:
1.   50 meter fra almen vandforsyning til drikkevandsformål
2.   25 meter fra ikke-almen vandforsyning til drikkevandsformål
3.   50 meter fra overfladevand (vandløb, søer og kystvand) og §3-naturbeskyt-

telsesområder
Påfyldning på arealer, hvor GLYFONOVA® 480 udbringes, må ikke ske nærmere end:
1.   300 meter fra almen og ikke-almen vandforsyning til drikkevandsformål og
2.   50 meter fra overfaldevand (vandløb, søer og kystvand) og drænsystemers

rense- og samlebrønde samt §3-naturbeskyttelsesområder
Et areal der anvendes til påfyldning må kun benyttes én gang inden for en vækst-
sæson.
Sprøjteteknik
Det er vigtigt, at sprøjtevæsken fordeles jævnt over hele arealet: Undgå vinddrift
til grøftekanter, naboafgrøder og læhegn, der vil skades betydeligt, hvis de rammes
af GLYFONOVA® 480. Problemet er særlig stort, når GLYFONOVA® 480 anvendes
på arealer med lav plantevækst som eksempelvis i stubmarker samt før såning.

Afdrift kan undgås ved at bruge low-drift dyser.
GLYFONOVA® 480 udsprøjtes optimalt i 100-150 liter vand/ha. Det skyldes, at
normalt findes den bedste virkning, når koncentrationen af GLYFONOVA® 480 i
sprøjtevæsken udgør mindst 1,5 - 2%. Risikoen for afdrift formindskes betydeligt
ved brug af low-drift dyser og lavt tryk f.eks.:
100 l/ha 8 km/t dyse ISO LD-02-110 2,1 bar.
150 l/ha 8 km/t dyse ISO LD-03-110 2,1 bar.
Rengøring af sprøjte
Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask, aktiver alle haner/ventiler,
hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses.
1.   Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken. Restspøjtevæsken fortyndes

med mindst 50 gange og udsprøjtes på det behandlede areal under kørsel.
Det maksimalt tilladte dosering må ikke overskrides på markniveau.

2.   Straks efter sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand - både ind-
vendigt og udvendigt.

    Tøm tanken ved at sprøjte skyllevandet ud gemmen bom/dyser. Skyllevandet
kan sprøjtes ud over den afgrøde, der lige er behandlet.

3.   Fyld tanken med 10-15% af tankkapaciteten (100-150 l/1000 l tank). Lad
omrøringen og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter, inden indholdet
tømmes ud gennem bom/dyser.

    Vaskevandet kan sprøjtes udover den afgrøde, der lige er behandlet.
4.   Dyser og sier afmonteres og renses med rent vand. Dyser, filtre og sier mon-

teres igen.
5.   Sprøjten fyldes igen med 10-15% af tankkapaciteten. Lad omrøringen og

tankspuledyse køre i mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem
bom/dyser over et egnet areal.

Vask af marksprøjter og traktor eller rygsprøjte, der har været anvendt til ud-
bringning, skal ske på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden
beholder, eller på det areal hvor GLYFONOVA® 480 er blevet udbragt. Et areal der
anvendes til vask må kun benyttes én gang inden for en vækstsæson.
Uvasket sprøjteudstyr eller traktor skal placeres på behandlet areal, vaskeplads
med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller under tag.
I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående
påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmp -
elsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 268
af 31. marts 2009.
Spild og tom emballage
Spild:
Spild opsuges med savsmuld eller sand. Samles op i plastikbeholdere til bortskaffelse.
Spild eller rester afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.
Tom emballage:
Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovation. Den tomme beholder bør
skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Bemærk: Ved brug af galvaniserede sprøjtebeholdere bør sprøjten rengøres
umiddelbart efter brugen ved rigelig skylning med vand for at undgå korrosion.
GLYFONOVA® 480 kan angribe galvaniserede metaldele. Lad derfor ikke den færdige
sprøjtevæske henstå i galvaniserede sprøjtetanke i længere tid, da der kan udvikles
gas, som kan antændes af f.eks. en cigaret.
Sikkerhed ved oplagring
Opbevares utilgængeligt for børn. GLYFONOVA® 480 skal opbevares tørt og køligt,
dog frostfrit. Midlet må ikke opbevares sammen nærings- og nydelsesmidler samt
foderstoffer.
DOSERINGSVEJLEDNING
Forårsanvendelse
Kvikbekæmpelse
GLYFONOVA® 480 anvendes mod kvik samt andet fremspiret ukrudt. 2,25 liter
anvendes på lettere kvikbefængte marker, 3 liter på kraftigere kvikforekomster.
Effekten afhænger dog meget af udviklingsstadiet på kvikken. Kvikken skal have 
3-4 blade på sprøjtetidspunktet. Om foråret vil kvikken normalt ikke være så vel-
udviklet, hvorfor der må påregnes lavere effekt. Jordbehandling kan udføres 10
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dage efter udsprøjtning.
Dosering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,25-3 l/ha
Vandmængde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-150l/ha
Bekæmpelse af korn i udvintret vintersæd
Ikke udvintrede kornplanter i en ellers udvintret vintersædsmark kan bekæmpes,
så snart vækstpunktet grønnes. Jordbehandling kan påbegyndes 2 dage efter ud-
sprøjtning.
Dosering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,75-1,1 l/ha
Vandmængde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-150 l/ha
Før høst
Korn før høst
GLYFONOVA® 480 anvendes til bekæmpelse af kvik, tagrør og tokimbladet ukrudt
10 dage før høst. Kvikken bør ved sprøjtetidspunktet være i aktiv vækst. Specielt
ved anvendelse af den meget lave dosering (1,5 l/ha) er det meget vigtigt, at
sprøjtebetingelser og -teknik er de bedst mulige.
Ved forekomst af tagrør og tokimbladet ukrudt anvendes højere dosering.
Sprøjtning udføres, når kernerne er hårde og vanskelige at dele med en fingernegl.
Dette udviklingstrin svarer til stadium 87. På dette tidspunkt vil vandindholdet i
kernerne være 30% eller derunder.
Halmen må gerne bruges som foder og strøelse.
Vær opmærksom på, at der i forbindelse med behandling af korn til brød kan
eksistere aftale om restriktion m.h.t. brug af glyphosat.
Behandlingsfrist: 10 dage
Behandlingsområde: Alt korn med undtagelse af korn til fremavl
Dosering:
Kvikmængde lavere end 25 skud pr. m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 l/ha
Kvikmængde mellem 25 og 50 skud/m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,25 l/ha
Kvikmængde højere end 50 skud pr. m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 l/ha
Vandmængde: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-150 l/ha
Før høst af korsblomstrede afgrøder
(Vår- og vinterraps, sennep og rybs).
Til bekæmpelse af kvik og tokimbladet ukrudt samt nedvisning.
Sprøjtningen udføres, når vandindholdet i frøene er under 30%. Dette stadie ind-
træffer normalt, når størsteparten af skulperne i rapsen er gulgrønne og gulbrune
og enkelte sorte frø.
Sprøjtetidspunktet vil indtræde 2-4 dage før normal skårlægning. Behandlede af-
grøder høstes direkte mellem 14 og 21 dage efter sprøjtning.
Behandlingsfrist: 10 dage
Behandlingsområde: Alt korsblomstret med undtagelse af korsblomstret til fremavl
Dosering:
Mindre end 25 kvikskud pr. m2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 l/ha
Mere end 25 kvikskud pr. m2 samt andet ukrudt. . . . . . . . . . . . . 2,25 l/ha
Nedvisning raps, sennep og rybs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 l/ha
Vandmængde: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-150 l/ha
Før høst af ærter
Ærterne behandles, når 70-75% af marken har skiftet farve fra gulgrøn til gul-
brun.
Ærterne fra de øverste bælge bør være faste og kunne flækkes med 2 fingre.
På dette tidspunkt er ærternes nederste bælge mellembrune til brune, de midterste
bælge lysegule; den øverste bælg er lysegrøn til lysegul. Specielt ved anvendelse af
den lave dosering (1,6 l/ha) er det meget vigtigt, at sprøjtebetingelser og teknik
er de bedst mulige.
Nedvisningsperioden kan - afhængig af temperaturen - strække sig ud over 10
dage.
Behandlingsfrist: 10 dage
Behandlingsområde: Alle ærter med undtagelse af ærter til fremavl
Dosering:
Mindre end 25 kvikskud pr. m2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 l/ha
Mere end 25 kvikskud pr. m2 samt andet ukrudt. . . . . . . . . . . . . 2,25 l/ha
Nedvisning af ærter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 l/ha
Vandmængde: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-150 l/ha

Før høst af hestebønner
Behandlingen i hestebønner udføres 10-14 dage før planlagt høst. Det rette sprøj-
tetidspunkt finder man lettest ved at følge bælgenes udvikling. Sprøjt når ca. 3/4
af bælgene har skiftet farve til helt sort.
Nedvisningsperioden kan dog strække sig ud over det ovennævnte antal dage.
Behandlingsfrist: 10 dage
Behandlingsområde: Alle hestebønner med undtagelse af hestebønner til fremavl
Dosering:
Mindre end 25 kvikskud pr. m2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 l/ha
Mere end 25 kvikskud pr. m2 samt andet ukrudt. . . . . . . . . . . . . 2,25 l/ha
Nedvisning af hestebønner og tokimbladet flerårig ukrudt. . . . . . . . . . 3 l/ha
Vandmængde: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-150 l/ha
Stubmarker
Bekæmpelse af kvik og tokimbladet ukrudt samt genspiret korn.
Doseringen på 2,3 l/ha kan anvendes, når følgende betingelser er til stede:
* Høj luftfugtighed.
* Temperatur over 15°C.
* Højt vejr (solskin) fra sprøjtetidspunkt (formiddag) til aften.
* Under 25 kvikskud/m2

Halmen bør fjernes straks efter høst, således at kvikken kan komme i god vækst.
Når kvikken har 3-6 aktive blade og er ca. 15-20 cm høj, kan der behandles med
GLYFONOVA® 480. I tilfælde af at halmen snittes efter høst, må den snittes fint
og fordeles godt for at få optimal effekt over hele marken. Behandling med GLY-
FONOVA® 480 bør altid foretages på ubearbejdet jord efter høst, når ukrudtet er
i god vækst og har passende udvikling. Undgå ved høst at sætte for høj stub, som
kan forringe den aktive genvækst af kvikken. En stubbehandling kan foretages til
langt hen på året, så længe klimaforholdene tillader det. Enkelte frostnætter med
temperaturer ned til ÷3°C før sprøjtning vil ikke have indflydelse på virkningen.
Jordbearbejdning kan påbegyndes 10 dage efter behandlingen.
Dosering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,25-3 l/ha
Vandmængde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-150 l/ha
Stubmarker efter frøgræs
Generelt anvendes 3 l/ha mod kvik og genvækst af frøgræsser. 3,75-4,5 l/ha an-
vendes til bekæmpelse af rødsvingel, engrapgræs eller andre smalbladede frøgræs-
arter. Halmen bør fjernes straks efter høst, således at kvikken og græsserne kan
komme i god vækst. Når kvikken har 3-6 aktive blade, kan der behandles med
GLYFONOVA® 480. Behandlingen med GLYFONOVA® 480 bør altid foretages på
ubearbejdet jord efter høst, når ukrudtet er i god vækst og har en passende ud-
vikling.
Undgå ved høst at sætte for høj stub, som kan forringe den aktive genvækst af
kvikken og græsserne.
Jordbearbejdning kan påbegyndes 10 dage efter behandlingen.
Dosering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4,5 l/ha
Vandmængde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-150 l/ha
Græs før sidste slæt
GLYFONOVA® 480 anvendes til bekæmpelse af kvik og kulturgræsser inden høst
af sidste slæt. Afgrøden kan anvendes til hø, afgræsning, staldfodring, ensilering
eller pillefabrikation. Græsset og kvikken (kvik 3-6 aktive blade) bør være velud-
viklet, i god vækst og 15-20 cm høj på behandlingstidspunktet. Ved kvikbekæmpelse
på intensivt dyrkede græsarealer, særligt i kraftige rajgræsmarker, bør man nøje
følge kvikkens udvikling. Kvikken bør have samme højde som græsset - vær sikker
på, at kvikken ikke er dækket af afgrøden. Snarest muligt efter behandlingsfristens
udløb (10 dage) høstes græsset. Ved begyndende gulfarvning og nedvisning af
græsset begynder udbyttet at falde. Nedvisningen er afhængig af temperatur og
vejrforhold. Der kan gå op til 3 uger, før begyndende nedvisning kan iagttages.
Dosering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 l/ha
Vandmængde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-150 l/ha
Omlægning af græs
Før en eventuel direkte såning bør græsset samt andet plantemateriale altid fjernes
fra marken bedst muligt. Dette kan ske allerede 10 dage efter behandling
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Dosering:
Kvik og græsser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 l/ha
Rødsvingel og engrapgræs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,75-4 l/ha
Vandmængde: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-150 l/ha
Direkte såning
Anvendes direkte såning efter en behandling med GLYFONOVA® 480, fjernes halm
og andet plantemateriale. Ved sprøjtning umiddelbart efter en direkte såning kræves
det, at udsæden er godt dækket. Ny fremspiret tokimbladet ukrudt bekæmpes ef-
fektivt ved en dosering på 1,1 l/ha, mens der for kvikkontrol bør anvendes 2,25-
3 l/ha.
Dosering:    Tokimbladet enårigt ukrudt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1 l/ha
           Kvik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,25-3 l/ha
Vandmængde: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-150 l/ha
Frugtplantager og skovbrug
Kvik og andre græsser bekæmpes med 2,25 l/ha. Mod tokimbladet flerårigt rodu-
krudt anvendes højeste dosering. Bedste behandlingstidspunkt er lige før begyndende
blomstring, når ukrudtet er i god vækst.
GLYFONOVA® 480 må ikke komme i berøring med træernes løv eller rodskud,
idet træerne da kan skades betydeligt. Især efter midten af juni vil der være
større risiko for skade på træerne pga. fremkomne rodskud.
Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer må kun anvendes indtil 1 måned før høst
og om efteråret efter høst.
Anvend afskærmet sprøjtning.
Pas på vinddrift.
Dosering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,25-4,5 l/ha
Stødbehandling af fældede træer i skove og på industri-
arealer mod genvækst og rodskud
Nyfældede træer behandles straks efter fældningen med GLYFONOVA® 480 som
sikring mod genvækst og rodskud. GLYFONOVA® 480 kan f.eks. påføres med pensel
eller rygsprøjte. Behandlingen foretages på selve snitfladen, men dog især på de
vedagtige dele nærmest barken. Behandlingen foretages, når træernes saftstrøm er
nedadgående, dvs. fra ca. oktober til slutningen af februar. Behandlingen i træernes
saftstigningsperiode har ringere effekt.
Vejledende dosering
150 ml GLYFONOVA® 480 plus 850 ml vand.
Bemærk: I en bestand af samme træarter kan der forekomme rodsammen-
fletninger. Derfor kan der opstå risiko for, at det behandlede træstød kan skade
nabotræerne.
Selektiv bekæmpelse af stort ukrudt i alle afgrøder med
specielt udstyr
Ukrudtsroer og andet stort ukrudt bekæmpes med en 40% opløsning (2 dele
GLYFONOVA® 480 og 3 dele vand), når ukrudtet er 10-15 cm højere end afgrøden.
Denne opløsning af GLYFONOVA® 480 udbringes med påstrygningsudstyr, f.eks.
Weed-Wiper, som påstryger opløsningen på ukrudtets blade og stængler uden at
berøre afgrøden.
Den bedste effekt på ukrudtsroer opnås ved 2 behandlinger udført i modsatte
retninger. Anden behandling kan evt. foretages 3-4 uger senere.
Skræpper, tidsler m.m. på f.eks. græsarter bekæmpes bedst lige før begyndende
blomstring.
Påstrygningsudstyret indstilles således, at det rammer de planter, der skal bekæm-
pes, mindst 5-10 cm over afgrødens top uden at berøre afgrøden.
Ukrudtsroer, stokløbere og andet ukrudt bør på behandlingstidspunktet være i
aktiv vækst. Planter, som er begyndt at få træagtig vækst, er vanskelig at be-
kæmpe.
Kommer kulturplanterne i berøring med opløsningen, bliver også disse bekæmpet.
Undgå dryp under behandlingen.
Følg også vejledning for påstrygningsudstyret.
Selektiv bekæmpelse med håndudstyr
Ukrudt kan bekæmpes med en 40% opløsning af GLYFONOVA® 480 (2 dele GLY-
FONOVA® 480 og 3 dele vand) med et håndbåret påstrygningeudstyr, f.eks. Weed-

Wiper. Bredbladet ukrudt bekæmpes bedst lige før begyndende blomstring. Kommer
kulturplanter eller prydplanter i berøring med opløsningen, kan disse skades be-
tydeligt.
Utilplantede arealer
GLYFONOVA® 480 kan anvendes på utilplantede arealer gennem vækstsæsonen
med 3-4,5 l/ha.
Ukrudtet bør være veludviklet og i aktiv vækst på behandlingstidspunktet.
På tæt og kraftig ukrudtsbestand anvendes 4,5 l/ha.
10 dage efter behandling kan jorden bearbejdes og tilplantes.
Dosering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4,5 l/ha
Vandmængde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200-150 l/ha
Udyrkede arealer
Mod græsser og kvik anvendes 3-3,75 l/ha og mod flerårigt rodukrudt f.eks. følfod,
mælkebøtte, brændenælde m.m. anvendes 4,5 l/ha. Ukrudtet bør være i god vækst,
bedste behandlingstidspunkt er dog før ukrudtets blomstring.
Dosering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4,5 l/ha
Vandmængde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-150 l/ha
Rygsprøjte
Anvendelse af rygsprøjte vil være formålstjenlig, når mindre arealer skal renholdes
for ukrudt. F.eks. omkring gården, i hegn og busketter, omkring elmaster o.l. 0,2-
0,3 l GLYFONOVA® 480 i 10-15 liter vand vil kunne dække et areal på ca. 500
m2.
Dosering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2-0,3 l/500 m2

NB! Sprøjt kun på det der skal bekæmpes. Pas på vinddrift. Anvend evt. afskærmet
sprøjtning
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SIKKERHEDSDATABLAD

GLYFONOVA® 480
1:    IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN 

OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN
    1.1.  Produktidentifikator     GLYFONOVA® 480

Indeholder glyphosat 
isopropylaminsalt

      1.2.  Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller
blandingen samt anvendelser, der frarådes
Må kun benyttes som ukrudtsmiddel. Produktet leveres klar til brug for slut-
brugeren eller skal omhældes til endelig beholder.

      1.3.  Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerheds-
databladet

             CHEMINOVA A/S, P.O. Box 9, 7620 Lemvig, sds@cheminova.dk

      1.4.  Nødtelefon: Tlf. 97 83 53 53 (24 timer; kun i nødstilfælde)

2:    FAREIDENTIFIKATION
      2.1.  Klassificering af stoffet eller blandingen
             Se punkt 16 for den fulde tekst af R-sætninger og faresætninger.

             Produktets DPD-klassificering ifølge direktiv 1999/45/EF som ændret
             N;R50/53

             Produktets CLP-klassificering ifølge EU forordning 1272/2008 som ændret
             Farer for vandmiljøet:            Akut kategori 1 (H400)
                                            Kronisk kategori 2 (H411)

             WHO-klassificering ifølge Guidelines to Classification 2009
             Klasse U (Product unlikely to present acute hazard in normal use)

             Sundhedsfarer
             Produktet kan forårsage mild øjenirritation. Det kan have ringe lokalirrite-

rende virkning på huden, luftvejene og den øvre fordøjelseskanal, specielt
ved langvarig kontakt.

             Miljøfarer
             Produktet er et herbicid og forventes derfor at være skadeligt for alle

grønne planter.

      2.2.  Mærkningselementer
             Ifølge direktiv 1999/45/EF som ændret
             Faresymbol                      N = Miljøfarlig
                                            Indeholder glyphosat isopropylaminsalt

             R-sætning          R50/53      Meget giftig for organismer, der lever i
vand; kan forårsage uønskede langtids-
virkninger i vandmiljøet.

             S-sætninger         S60          Dette materiale og dets beholder skal
bortskaffes som farligt affald.

                               S61          Undgå udledning til miljøet. Se særlig
vejledning/ leverandørbrugsanvisning.

             Øvrige bemærkninger
             For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen føl-

ges nøje.

             Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i
nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler eller lignende.

             Supplerende sætninger for brug af produktet til plantebeskyttelse
             S23               Undgå indånding af dampe/aerosoltåger.

             S29                Må ikke tømmes i kloakafløb.

             SP1               Undgå at forurene vand med produktet eller dets be-
holder. (Undgå at rense sprøjteudstyr nær overflade-
vand/Undgå forurening via afløb fra gårdspladser og
veje.)

             Ifølge EU forordning 1272/2008 som ændret
             Produktidentifikator              Glyfonova® 480
                                            Indeholder glyphosat isopropylaminsalt

             Farepiktogram (GHS09)

             Signalord          Advarsel

             Faresætninger       H400        Meget giftig for vandlevende organismer.

                               H411        Giftig for vandlevende organismer, med
langvarige virkninger.

             Supplerende oplysninger
             EUH401           Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menne-

skers sundhed og miljøet i fare.

                               Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke
sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foder-
stoffer, lægemidler eller lignende.

             Supplerende sætninger for brug af produktet til plantebeskyttelse: SP1
             Undgå at forurene vand med produktet eller dets beholder. (Undgå at rense

sprøjteudstyr nær overfladevand / Undgå forurening via afløb fra gårdsplad-
ser og veje.)

             Sikkerhedssætninger
             P273             Undgå udledning til miljøet.

             P391             Udslip opsamles.

             P501             Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse
med dansk lovgivning.

      2.3.  Andre farer
             Ingen af ingredienserne i produktet opfylder kriterierne for at være PBT

eller vPvB.

3:    SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER
      3.1.  Stoffer          Produktet er en blanding og ikke et stof.
      3.2.  Blandinger     Se punkt 16 for den fulde tekst af R-sætninger og fare-

sætninger.

             Aktivstof           Glyphosat, som isopropylaminsalt

             Produktet indeholder 648 g/l af aktivstoffet glyphosat som isopropylamin-
salt; det stemmer overens med omkring 480 g/l glyphosat fri syre.

             Glyphosat                  Indhold: 40 vægt%

             CAS-navn                        Glycine, N-(phosphonomethyl)-

             CAS-nr.                         1071-83-6

             IUPAC navn                     N-(Phosphonomethyl)glycin

             ISO-navn/EU-navn                Glyphosat

             EF-nr. (EINECS-nr.)               213-997-4

             EU index-nr.                    607-315-00-8

             Aktivstoffets DSD-klassificering     Xi;R41 N;R51/53

             Aktivstoffets CLP-klassificering     Øjenskader: kategori 1 (H318)
             Farer for vandmiljøet:            Kronisk kategori 2 (H411)

             Strukturformel

             Glyphosat isopropylaminsalt Indhold: 54 vægt%

             CAS-navn                       Glycine, N-(phosphonomethyl)-, 
compd. with 2-propanamine (1:1)

             CAS-nr.                          38641-94-0

             IUPAC navn                     –

             EU-navn                        N-(phosphonomethyl)glycine, 
compd. with 2-propanamine (1:1)

             Almindeligt navn                Glyphosat isopropylaminsalt

             Andet navn                     Glyphosat-isopropylammonium

             EF-nr. (EINECS-nr.)                254-056-8

             EU index-nr.                    015-184-00-8

             Aktivstoffets DSD-klassificering     N;R51/53

             Aktivstoffets CLP-klassificering     Farer for vandmiljøet:
                                            Kronisk kategori 2 (H411)

             Strukturformel
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Oplysningspligtigt stof
          Indhold     CAS-nr.       EF-nr.    DSD-              CLP-
          (vægt%)               (EINECS-nr.)  klassificering       klassificering

Talg        1 - 5    61791-26-2       –      Xn;R22 Xi;R41     Akut toksisk 4
alkylamin                                    N;R50            (H302)
ethoxylat                                      Sundhedsskadelig,  Øjenskade  
                                             miljøfarlig         1 (H318)
                                                              Farer for vand -

miljøet akut
1 (H400)

4:    FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER
      4.1.  Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger
             Indånding         
             Ved ildebefindende bringes vedkommende straks i frisk luft. Lette tilfælde:

Vedkommende holdes i ro under opsyn. Søg straks lægehjælp hvis sympto-
mer udvikler sig. Svære tilfælde: Tilkald straks læge eller ambulance.

             Kontakt med huden
             Forurenet tøj og fodtøj tages af. Skyl med store mængder vand. 
             Vask med vand og sæbe. Tilkald lægehjælp, hvis irritation udvikler sig.

             Kontakt med øjnene
             Skyl omgående med meget vand eller isotonisk øjenskyller, mens øjenlågene

åbnes indimellem, indtil kemikaliet ikke findes mere. Kontaktlinser fjernes
efter få minutter, og øjnene skylles igen. Tilkald omgående lægehjælp.

             Indtagelse
             Produktet kan fremkalde irritation af mavetarmkanalen. Skyl straks munden

og drik vand eller mælk. Fremkald ikke opkastning. Skyl munden og drik
væske igen, hvis opkastning sker. Søg lægehjælp.

      4.2.  Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og
forsinkede
Primært lokalirritation.

      4.3.  Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig be-
handling er nødvendig
Øjeblikkelig lægehjælp er nødvendig i tilfælde af kontakt med øjnene.

             Anvisninger til lægen
             Produktets lokalirriterende effekter kan behandles som sædvanligt for effek-

ter af syrer eller dampe fra syrer. Mulig skade på slimhinderne kan være en
kontraindikation for maveskylning.

5:    BRANDBEKÆMPELSE
      5.1.  Slukningsmidler
             Pulver eller kulsyre ved mindre brande, vandtåge eller skum ved større

brande. Anvend ikke samlet vandstråle.

      5.2.   Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
              De væsentligste nedbrydningsprodukter er kulmonoxid, kuldioxid, fosforpen-

taoxid og nitrogenoxider.

      5.3.  Anvisningen til brandmandskab
             Tanke og beholdere skal holdes lukkede og nedkølede ved oversprøjtning

med rigelige mængder vand. Ved forbrænding af stoffet dannes giftige gasser,
hvorfor man skal nærme sig brandstedet fra vindsiden og bære beskyttelses-
maske. Brandmænd skal bære fuld åndedrætsbeskyttelse og beskyttende tøj.
Undgå hvis muligt, at vandet løber ned i kloakker, ved hjælp af inddæm-
ning. Det anbefales for brandmænd at undgå direkte kontakt med produk-
tet, f. eks. ved sprøjt.

6:    FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD
      6.1.  Personlige sikkerhedsforan-staltninger, personlige

værnemidler og nødprocedurer
Det anbefales at have en handlingsplan forberedt i tilfælde af spild. Til op-
samling af spild bør tomme kar, ikke af metal og som kan lukkes, være til
rådighed.

             I tilfælde af større spild (omfattende 10 tons eller mere af produktet):
             1) Anvend personlige værnemidler; se punkt 8
             2) Ring til nødtelefonnummeret; se punkt 1
             3) Underret myndighederne.

             Anvend alle nødvendige personlige værnemidler ved oprydning. Afhængig af
spildets omfang kan det betyde anvendelse af åndedrætsbeskyttelse, ansigts-
maske eller sikkerhedsbriller, kemikalieresistent tøj, handsker og støvler.

             Spildet søges standset hurtigst muligt, hvis det kan gøres sikkert.

             Eksponering ved sprøjt bør undgås.

      6.2.  Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
             Undgå yderligere spredning på overflade, jord eller i vandløb. Undgå udskyl-

ning til spildevandssystemer. Ukontrolleret udslip i vandløb skal meldes til
de ansvarlige myndigheder.

      6.3.  Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
             Det anbefales at overveje muligheder for at forebygge skadelige effekter af

spild, såsom inddæmning eller tildækning. Se GHS (Bilag 4, afsnit 6).

             Afløb tildækkes, hvis situationen kræver det. Væskespild på gulvet eller på
anden uigennemtrængelig flade fjernes ved hjælp af absorption med læsket
kalk, universalbindemiddel, attapulgit, bentonit eller en anden absorberende
slags ler og samles i egnede beholdere. Arealet renses med detergent og
skylles efter med vand. Skyllevandet opsamles ved hjælp af absorberende
materiale og bringes over i egnede beholdere. De brugte beholdere lukkes
forsvarligt og mærkes.

             Store spild som trænger ned i jorden skal graves op og opsamles i egnede
containere.

             Spild i vand søges inddæmmet så meget som muligt ved isolation af det
forurenede vand, som skal samles og fjernes til behandling eller bortskaf-
felse. 

      6.4.  Henvisning til andre punkter 
             Se underpunkt 8.2. for personlige værnemidler.
             Se punkt 13 for bortskaffelse.

7:    HÅNDTERING OG OPBEVARING
      7.1.  Forholdsregler for sikker håndtering
             I industrielle omgivelser anbefales det at undgå alt personlig kontakt med

stoffet, hvis muligt ved brug af fjernstyrede lukkede systemer. Hvis dette
ikke er muligt, bør stoffet behandles maskinelt så meget som muligt. Effektiv
mekanisk ventilation eller lokal udsugning bør forefindes. Udstødningsgas-
serne bør renses eller behandles på anden vis. Se pkt. 8 for personlig be-
skyttelse i denne situation.

             Til brug som ukrudtsmiddel ses først efter påkrævede forholds-regler og 
anvisninger til brug af personlige værnemidler på den officielt godkendte
etiket på eller i emballagen, eller anden officiel vejledning eller gældende
lovgivning. Hvis disse ikke findes, se pkt. 8. 

             Undgå kontakt med øjnene, hud og tøj. Undgå at indånde damp eller sprøj-
tetåge. Vask omhyggeligt med vand og sæbe efter arbejdet. Fjern forurenet
tøj umiddelbart. Vask beskyttelses-beklædning og beskyttelsesudstyr med vand
og sæbe straks efter brug. Undgå at gå med forurenet tøj.

             Produktet eller dets sprøjteblandinger bør kun blandes, opbevares eller 
udbringes i beholdere af rustfrit stål, aluminium, fiberglas, plast eller plast-
coated materiale. Se underpunkt 10.5.

             Undgå udledning til miljøet. Undgå at forurene vand ved bortskaffelse af
skyllevand. Se pkt. 13 for bortskaffelse.

      7.2.  Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel
uforenelighed
Produktet er stabilt under normale oplagringsforhold.

             Opbevares i lukkede og mærkede beholdere. Opbevaringsrummet bør være
bygget af ildfaste materialer, lukket, tørt, ventileret og med uigennemtrænge-
ligt gulv, utilgængeligt for børn og uautoriserede personer. Rummet bør kun
bruges til opbevaring af kemikalier. Fødevarer, drikkevarer, foder og såsæd
bør ikke være til stede. En vandhane til at vaske hænderne bør være til 
rådighed.

      7.3.  Særlige anvendelser      
             Produktet er et registreret bekæmpelsesmiddel, som udelukkende må bruges

til godkendte anvendelser i overensstemmelse med en etiket godkendt af
myndighederne.

8:    EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER
      8.1.  Kontrolparametre 
             Ikke fastlagt for glyphosat eller nogen anden ingrediens i dette produkt. 
             Anbefalede målemetoder
             Sikkerhedsdatabladets leverandør kan kontaktes vedrørende målemetoder.

             DNEL/PNEC 
             En kemikaliesikkerhedsvurdering er endnu ikke til rådighed.
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      8.2.  Eksponeringskontrol     
             Når arbejdet foregår i lukkede systemer, er der ikke behov for personlige

værnemidler. Følgende gælder andre situationer, når lukkede systemer ikke
kan anvendes, eller når det er nødvendigt at åbne systemet. Det bør over -
vejes at rense systemet før åbning for at undgå risikabel eksponering.

             Forholdsreglerne i pkt. 8 gælder først og fremmest arbejdet med det ufor-
tyndede produkt og blandingen af sprøjtevæsken, men kan også anbefales
for udbringning af den færdige sprøjtevæske.

             Åndedrætsværn     
             Det ufortyndede produkt giver almindeligvis ikke anledning til fare ved eks-

ponering ved normal anvendelse. Hvis der ved et uheld opstår tunge dampe
eller tåge, skal arbejderne bruge åndedræts-værn. Filtertype A2B2E2K2P3
(kombinationsfilter; farvekode brun, grå, gul, grøn og hvid).

             Beskyttelseshandsker
Anvend handsker af naturgummi. Gennembrudstiden af disse materialer for
glyphosat kendes ikke, men det forventes, at de vil give tilstrækkelig beskyt-
telse. Det anbefales at begrænse det manuelle arbejde.

             Øjenbeskyttelse 
             Anvend ansigtsskærm frem for sikkerhedsbriller. Det anbefales at have en

øjenskyller til rådighed indenfor rækkevidde i arbejdsarealet, når risikoen for
øjenkontakt eksisterer.

             Anden hudbeskyttelse
             Anvend egnet kemikalieresistent beskyttelsestøj, for at undgå kontakt med

huden afhængig af eksponeringens omfang. Under normale arbejdsomstæn-
digheder, når eksponering for materialet ikke kan undgås for en begrænset
tidsperiode, kan anvendelse af vandafvisende bukser og forklæde eller 
coveralls af PE være tilstrækkelig. I tilfælde af eksponering af betydning
eller langvarig eksponering kan coveralls af barrierelaminat være påkrævet.

9:    FYSISK-KEMISKE EGENSKABER
      9.1.  Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske

egenskaber
             Udseende                       Gul til lysebrun væske

             Lugt                           Næsten lugtfri eller let aminagtig lugt

             Lugttærskel                     Ikke anvendeligt

             pH-værdi                       1% opløsning i vand: 4,93 ved 25°C

             Smeltepunkt/frysepunkt           Under 0°C

             Begyndelseskogepunkt            113°C
             og kogepunktsinterval

             Flammepunkt                   Over 120°C 
(Pensky-Martens closed tester)

             Fordampningshastighed           Ikke målt

             Antændelighed (fast stof, luftart)  Ikke anvendeligt (produktet er flydende)

             Øvre/nedre antændelses-         Ikke målt
             eller eksplosionsgrænser          

             Damptryk                       For glyphosat fri syre: 
                                            1,31 x 10-5 Pa ved 25°C

             Dampmassefylde                 Ikke målt

             Relativ massefylde               Ikke malt
                                            Massefylde: 1,204 g/ml ved 20°C

             Opløselighed 
             Opløselighed af glyphosat isopropylaminsalt ved 20°C i 

                                            dichlormethan 0,184 g/l
                                            methanol 15,88 g/l

             Opløselighed glyphosat fri syre i vand: 10,5 g/l ved 20°C.

             Fordelingskoefficient: 
             n-oktanol/vand                   Glyphosat fri syre: log Kow = -3,3

             Selvantændelsestemperatur        Ikke målt

             Dekomponeringstemperatur       Ikke målt

             Viskositet                       79,3 mPa.s ved 25°C, 
                                            29,1 mPa.s ved 45°C

             Eksplosive egenskaber            Ikke eksplosivt

             Oxiderende egenskaber           Ikke oxiderende

      9.2.  Andre oplysninger        Produktet kan blandes med vand.

10:  STABILITET OG REAKTIVITET
      10.1. Reaktivitet                 Se nedenfor
      10.2. Kemisk stabilitet         Produktet er stabilt ved stuetemperatur.

      10.3. Risiko for farlige reaktioner 
             Produktet kan reagere med alkaliske materialer og frigive varme. Dette er

en syre-base neutraliseringsreaktion, som kan være farlig på grund af var-
meudviklingen.

      10.4. Forhold, som skal undgås 
             Ved opvarmning kan produktet afgive skadelige og lokalirriterende dampe.

      10.5. Materialer der skal undgås 
             Produktet eller produktets blandinger må ikke blandes, opbevares eller ud-

bringes i galvaniseret eller uforede stålbeholdere eller spraytank. Rustfrit stål
kan anvendes.

             Produktet eller produktets blandinger reagerer med sådanne beholdere og
danner brint, som sammen med luft kan danne en meget brandfarlig blan-
ding. Denne gasblanding kan antændes eller eksplodere med alvorlig person-
skade til følge, hvis antændt af åben flamme, gnist, svejseudstyr, tændt ciga-
ret eller anden antændelseskilde.

      10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
             Se underpunkt 5.2.
11:  TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER
      11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger
             Produkt
             Akut giftighed      
             Produktet er praktisk talt ikke-giftigt. Det skal dog altid behandles med den

normale omsorg for håndtering af kemikalier.

             Ingen nævneværdige sundhedseffekter forventes, hvis kun små mængder
(mindre end en mundfuld) indtages. Indtagelse af lignende formuleringer har
været årsag til mundirritation, kvalme, opkastning og diarré. Indtagelse af
store mængder af et lignende produkt har været årsag til lavt blodtryk og
lungeødem.

             Produktets akutte giftighed er målt til:

             Optagelsesvej:
             - indtagelse        LD50, oral, rotte: >5000 mg/kg (metode OECD 401)

             - hud              LD50, dermal, rotte: >2000 mg/kg (metode OEVD 402)

             - indånding        LC50, inhalation, rotte: 
                               ingen tegn på giftighed ved 4,86 mg/l/4 h 
                               (målt på et lignende produkt, metode FIFRA 81.03)

             Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at være opfyldt. (K.f.k.k.p.g.a.d.f.d.i.a.f.a.v.o.)

             Hudætsning/-irritation 
             Produktet er ikke hudirriterende (metode OECD 404).
             K.f.k.k.p.g.a.d.f.d.i.a.f.a.v.o.

             Alvorlig øjenskade/øjenirritation   
             Produktet er mildt til moderat til øjenirriterende (metode OECD 405).
             K.f.k.k.p.g.a.d.f.d.i.a.f.a.v.o.

             Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering
             Produktet er ikke sensibiliserende (målt på et lignende produkt, metode

FIFRA 81.06). K.f.k.k.p.g.a.d.f.d.i.a.f.a.v.o.

             Aspirationsfare     
             Produktet medfører ikke en fare ved aspiration. K.f.k.k.p.g.a.d.f.d.i.a.f.a.v.o.

             Symptomer og effekter, akutte og forsinkede
             Primært lokalirritation.

             Glyphosat isopropylaminsalt
             Akut giftighed
             Produktet er praktisk talt ikke-giftigt. K.f.k.k.p.g.a.d.f.d.i.a.f.a.v.o.

             Stoffets akutte giftighed er målt til:

             Optagelsesvej:
             - indtagelse        LD50, oral, rotte: >2000 mg/kg (metode FIFRA 81.01)

              - hud               LD50, dermal, rotte: >4000 mg/kg (metode FIFRA 81.02)
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             - indånding        LC50, inhalation, rotte: 
                               ingen tegn på giftighed ved 4,72 mg/l/4 h
                               (metode FIFRA 81.03)

             Hudætsning/-irritation 
             Produktet er ikke hudirriterende (metode FIFRA 81.05).
             K.f.k.k.p.g.a.d.f.d.i.a.f.a.v.o.

             Alvorlig øjenskade/øjenirritation 
             Produktet er ikke øjenirriterende (metode FIFRA 81.04). 
             K.f.k.k.p.g.a.d.f.d.i.a.f.a.v.o.

             Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering
             Produktet er ikke sensibiliserende (metode FIFRA 81.06). 
             K.f.k.k.p.g.a.d.f.d.i.a.f.a.v.o.

             Glyphosat
             Akut giftighed      
             Produktet er praktisk talt ikke-giftigt. K.f.k.k.p.g.a.d.f.d.i.a.f.a.v.o.

             Stoffets akutte giftighed er målt til:

             Optagelsesvej:
             - indtagelse        LD50, oral, rotte: >5000 mg/kg (metode OECD 401)

             - hud              LD50, dermal, rotte: >2000 mg/kg (metode OECD 402)

             - indånding        LC50, inhalation, rotte: 
                               ingen tegn på giftighed ved 5 mg/l/4 h
                               (metode OECD 403)

             Hudætsning/-irritation 
             Produktet er ikke hudirriterende (metode FIFRA 81.05).
             K.f.k.k.p.g.a.d.f.d.i.a.f.a.v.o.

             Alvorlig øjenskade/øjenirritation   
             Produktet er øjenirriterende (metode FIFRA 81.04). 

             Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering
             Produktet er ikke sensibiliserende (metode OECD 406). Ingen allergene effek-

ter i mennesker er kendt. K.f.k.k.p.g.a.d.f.d.i.a.f.a.v.o.

             Kimcellemutagenicitet            
             Glyphosat er undersøgt for mutagenicitet i en lang række forsøg, om-

fattende alle relevante metoder både in vitro og in vivo. På baggrund af
denne store mængde data kan det konkluderes, at glyphosat ikke er mutag-
ent. K.f.k.k.p.g.a.d.f.d.i.a.f.a.v.o.

             Kræftfremkaldende egenskaber     
             Der er ikke fundet tegn på kræftfremkaldende egenskaber (8 studier). US-

EPA klassificering af glyphosat: kategori E (Der findes bevis for, at glyphosat
ikke er kræftfremkaldende). K.f.k.k.p.g.a.d.f.d.i.a.f.a.v.o.

             Reproduktionstoksicitet 
             Der er ikke fundet specifikke skadelige virkninger for forplant-ningsevnen og

afkom ved brug af glyphosat i et antal multigene-rationsstudier. De fundne
effekter ved meget høje doser var de samme som fundet for kronisk giftig-
hed. Glyphosat har ingen skadelige virkninger på udviklingen af afkom.
Kun ved meget høje doser (4800 mg/kg lgv/dag) er der fundet effekter på
afkom, såsom reduceret fødselsvægt (5 studier). K.f.k.k.p.g.a.d.f.d.i.a.f.a.v.o.

             Enkel STOT-eksponering           
             Der kendes ikke til specifikke effekter efter enkel eksponering.

K.f.k.k.p.g.a.d.f.d.i.a.f.a.v.o.

             Gentagne STOT-eksponeringer      
             I langtidsstudier med glyphosat fri syre er der fundet legemsvægts- og 

levervægtsændringer ved rotter ved eksponeringsdoser på 60 - 100 mg
glyphosat/kg lgv/dag med. Der er ikke fundet tegn på giftighed, heller
ikke ved den højeste dosis på 4800 mg/kg lgv/dag.
K.f.k.k.p.g.a.d.f.d.i.a.f.a.v.o.

             Talg alkylamin ethoxylat
             Akut giftighed      
             Stoffet er sundhedsskadeligt ved indtagelse. Stoffets akutte giftighed er:

             Optagelsesvej:
             - indtagelse        LD50, oral, rotte: 300 - 2000 mg/kg

             - hud              LD50, dermal, rotte: kendes ikke

             - indånding        LC50, inhalation, rotte: kendes ikke

             Alvorlig øjenskade/øjenirritation   
             Alvorligt øjenirriterende. Kan forårsage varig øjenskade.

12:  MILJØOPLYSNINGER
      12.1. Toksicitet      
             Produktet er et herbicid og forventes derfor at være giftigt for alle grønne

planter. Produktet er skadeligt for fisk og akvatiske invertebrater. Det anses
ikke for at være skadeligt for fugle og mikro- og makroorganismer i jorden.

             Produktets økotoksicitet er målt på et lignende men mindre koncentreret
produkt som:

             - Fisk              Regnbueørred (Salmo gairdneri)
                               96 h-LC50: 18,6 mg/l (statisk)
                               21-dage NOEC: 0,43 - 0,81 mg/l

                               Solaborre (Lepomis macrochirus)
                               96 h-LC50: 11,9 mg/l (statisk)

             - Invertebrater      Dafnier (Daphnia magna)
                               48 h-EC50: 21,6 mg/l
                               21-dage NOEC: 1,5 mg/l

             - Alger             Grønne alger (Scenedesmus subspicatus)
                               72-h IC50: 17,4 mg/l

                               (Selenastrum capricornutum)
                               72-h IC50: 2,0 mg/l

                               Kiselalger (Skeletonema costatum)
                               96-h EC50: 0,340 mg/l

                               (Navicula pelliculosa)
                               96-h EC50: 0,392 mg/l

             - Planter           Andemad (Lemna gibba)
                               7-dage EC50: 27 mg/l

             - Regnorm         Eisenia foetida foetida
                               14-dage LC50: >1000 mg/kg tør jord

             - Fugle            Japansk vagtel (Coturnix japonica)
                               LD50: 1900 mg/kg 
                               5-dage diet LD50: >5000 ppm i foderet

             - Bier              Honningbier (Apis mellifera)
                               48-h LD50, akut oral: >359 mg/bi
                               24-h LD50, kontakt: >323 mg/bi

             - Bakterier         Aktiveret slam 
                               IC50: >100 mg/kg

      12.2. Persistens og nedbrydelighed 
             Glyphosat er ikke let bionedbrydeligt. Det nedbrydes langsomt i miljøet og i

spildevandsrensningsanlæg. Koncentrationer op til 100 mg/l giver ingen ska-
delige virkninger i spildevandsrensningsanlæg. Nedbrydningen foregår mest
aerobt, men anaerob nedbrydning sker også.

            Nedbrydningstider varierer med omstændighederne, men er normalt omkring
3 - 30 dage i aerob jord eller vand. 

      12.3. Bioakkumuleringspotentiale 
             Se punkt 9 for oktanol-vand fordelingskoefficient.
             Risikoen for bioakkumulering anses for at være lav. Adskillige studier vedr.

glyphosats bioakkumuleringsevne er foretaget, både i salt- og ferskvand 
systemer og de fundne biokoncentrationsfaktorer er lave.

      12.4. Mobilitet i jord            
             I miljøet er glyphosat ikke mobilt, men inaktiveres hurtigt ved absorption til

lerpartikler. Glyphosat bindes kraftigt til jord.

      12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
             Ingen af ingredienserne i produktet opfylder kriterierne for at være PBT

eller vPvB.

      12.6. Andre negative virkninger 
             Der kendes ikke til andre negative virkninger i miljøet.

13:  FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE
      13.1. Metoder til affaldsbehandling 
             Rester af produktet og tom men ikke rengjort emballage skal betragtes som

farligt affald.

             Ifølge Affaldsrammedirektivet 2008/98/EF skal muligheder for genanvendelse
eller genvinding først undersøges. Affald, som ikke kan anvendes eller genvin-
des kemisk, bortskaffes i overens-stemmelse med dansk lovgivning som kemi-
kalieaffald ved aflevering til kommunal modtagestation eller Kommunekemi.
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             Kemikalieaffaldsgruppe: T
             Kemikalieaffaldskortnr.: 05.12
             EAK-kode: Pesticider, 20 01 19 00

             Undgå at forurene vand, madvarer, foderstoffer eller såsæd ved oplagring
eller bortskaffelse.

14:  TRANSPORTOPLYSNINGER
      14.1. UN-nummer   3082

      14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
             Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Glyphosate isopropylamine

salt), Miljøfarlig væske, n.o.s. (Glyphosat isopropylaminsalt)

      14.3. Transportfareklasse(r)   9
      14.4. Emballagegruppe         III
      14.5. Miljøfarer                   Havforurenende
      14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren
             Undgå udledning til miljøet.

      14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/8
og IBC-koden
Produktet transporteres ikke i bulk tankskibe.

15:  OPLYSNINGER OM REGULERING
      15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet

eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed
og miljø
Seveso kategori i Bilag I, del 2, til direktiv 96/82/EC: miljøfarlig.

      15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
             En kemikaliesikkerhedsvurdering er endnu ikke til rådighed.

16:  ANDRE OPLYSNINGER
      Relevante ændringer i sikkerheds-databladet
      Mange ændringer er lavet for at bringe sikkerhedsdatabladet i overensstemmelse

med EU forordning 453/2010, men der er ikke tilføjet væsentlig ny information
vedrørende farlige egenskaber.

      Forklaring af forkortelser:   

      CAS        Chemical Abstracts Service
      CLP       Classification, Labelling and Packaging; henviser til EU forordning

1272/2008 som ændret
      DNEL      Derived No Effect Level
      DPD       Dangerous Preparation Directive; henviser til direktiv 1999/45/EF

som ændret
      DSD       Dangerous Substance Directive; henviser til direktiv 67/548/EØF som

ændret
      EAK       Europæiske Affaldskatalog
      EC50       Effektkoncentration 50%
      EINECS     European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
      FIFRA      Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act
      GHS       Globally Harmonized classification and labelling System of chemicals,

tredje reviderede udgave 2009
      IBC        International Bulk Chemical code
      IC50       Hæmningskoncentration 50%
      ISO        International Organisation for Standardization
      IUPAC      International Union of Pure and Applied Chemistry

      K.f.k.k.p.g.a.d.f.d.i.a.f.a.v.o.: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de
foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

      LC50       Dødelig koncentration 50%
      LD50       Dødelig dosis 50%
      MARPOL    Regler fra International Maritime Organisation (IMO) for varer, der

er farlige for havmiljøet
      NOEC      No Observed Effect Concentration
      OECD      Organisation for Economic Co-operation and Development
      PBT       Persistent, Bioaccumulative, Toxic
      PE        Polyethylen
      PNEC      Predicted No Effect Concentration
      R-sætning  Risikosætning 
      SP         Safety Precaution
      S-sætning  Sikkerhedssætning
      STOT       Specific Target Organ Toxicity
      US-EPA     Environmental Protection Agency USA
      vPvB      very Persistent, very Bioaccumulative
      WHO      World Health Organisation

      Referencer 
      Målte data på produktet og på et lignende produkt er ikke-offentlig-gjorte virk-

somhedsdata. Data for glyphosat er fra stoffets EU evaluering.

      Klassificeringsmetoder 
      Farer for vandmiljøet: akut: målte data
                kronisk: beregningsmetode

      Brugte R-sætninger 

      R22       Farlig ved indtagelse.

      R41       Risiko for alvorlig øjenskade.

      R50       Meget giftig for organismer, der lever i vand.

      R50/53    Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede
langtidsvirkninger i vandmiljøet.

      R51/53    Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede lang-
tidsvirkninger i vandmiljøet.

      Brugte CLP faresætninger 

      H302      Farlig ved indtagelse.

      H318      Forårsager alvorlig øjenskade.

      H400      Meget giftig for vandlevende organismer.

      H411      Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

      EUH401    Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed
og miljøet i fare.

      Rådgivning om egnet uddannelse/ instruktion af arbejdstagere
      Materialet må kun udbringes af personer, som er i besiddelse af et gyldigt

sprøjtebevis eller sprøjtecertifikat i.h.t. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 360 af
24.05.1993 som ændret (om undervisning for erhvervsmæssige brugere af be-
kæmpelsesmidler). Dette gælder dog ikke for elever under uddannelse.

      Informationen præsenteret i dette sikkerhedsdatablad anses for at være nøjagtig
og pålidelig, men brug af materialet varierer og der kan være situationer ikke
forudset af Cheminova A/S. Materialets bruger bør overveje informationens gyl-
dighed under brugerens specifikke omstændigheder.

Fremstillet af:    Cheminova A/S

                Afdeling for Sikkerhed, Sundhed, Miljø og Kvalitet / GHB
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