PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

ROUNDUP® GEL
Listový neselektivní herbicid ve formě kapaliny k aplikaci bez ředění, k hubení jednoletých a
vytrvalých plevelů s hlubokým kořenovým systémem včetně trav, kopřivy dvoudomé a bršlice kozí
nohy.
Pro neprofesionální použití.
Název a množství účinné látky: glyfosát 7,2 g/l (0,72 % hmot.)
Označení přípravku
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.
EUH208 Obsahuje směs 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-onu a 2-methylisothiazol-3(2H)-onu.
Může vyvolat alergickou reakci.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní
prostředí.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem.
Držitel povolení / Osoba odpovědná za konečné balení a označení nebo za konečné označení
přípravku na ochranu rostlin na trhu: Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o., Ostrobramska
101A, 04-175, Varšava; Tel. +48 22 4656180
Právní zástupce: Agchem Project Consulting s.r.o., Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4
Evidenční číslo přípravku: 5000-1
Číslo šarže: uvedeno na obalu
Datum výroby formulace: uvedeno na obalu
Doba použitelnosti: 4,5 let (54 měsíců) od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C.
Množství přípravku v obalu: 150 ml / 250 ml v PP láhvi s integrovaným aplikátorem
Způsob působení
ROUNDUP GEL je přijímán výlučně zelenými částmi rostlin a translokován do celého rostlinného
systému včetně podzemních orgánů a kořenů. Tím se docílí zničení podzemních i nadzemních částí
zasažené rostliny. Není přijímán kořeny a nepůsobí na semena v půdě.
Návod k použití
1) Plodina, oblast
použití

2) Škodlivý
organismus, jiný
účel použití

Dávkování,
mísitelnost

zahrady,
chodníky, cesty,
hřiště, hřbitovy,
dvory a ostatní
plochy, pod
stromy, keři a

plevele jednoleté
a dvouleté, trávy

stisknutí tlačítka
aplikátoru 1 ×
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3) Poznámka

OL

-

na plochu přibližně 300
cm2

okrasnými ploty
zahrady,
plevele vytrvalé
stisknutí tlačítka
chodníky, cesty,
aplikátoru 2 ×
hřiště, hřbitovy,
dvory a ostatní
plochy, pod
stromy, keři a
okrasnými ploty
(-) Ochrannou lhůtu (OL) není nutné stanovit.

-

na plochu přibližně 300
cm2

Upřesnění použití
ROUNDUP GEL je možné použít:
 na štěrku, chodnících, cestách, terasách, asfaltu, pevném povrchu, kolem plotů a na okrajích
trávníků.
 pod stromy, okolo kmenů k likvidaci plevelů a trav.
 pro ošetření květinových záhonů, květináčů, a zeleninových záhonů a dalších ploch, kde je
provedení postřiku obtížné.
Přípravek lze použít k hubení plevelů v trávnících, ale dbejte na to, abyste přípravkem nezasáhli
trávník.
Vlastní aplikace:
Stisknutím tlačítka aplikátoru uvolníte gel. Dotkněte se nebo potřete povrch listu. Rovnoměrné
nanesení přípravku po celém listu není nutné.
Není nutné nanést gel na všechny listy ošetřované rostliny. Aplikujte gel na co nejvíce nových listů.
Jedno stisknutí tlačítka aplikátoru uvolní množství gelu pro ošetření jednoletých a dvouletých plevelů
a trav, tj. na plochu listů přibližně 300 cm2.
Dvě stisknutí tlačítka aplikátoru uvolní množství gelu pro ošetření vytrvalých plevelů, tj. na plochu
listů přibližně 300 cm2.
Přípravek lze použít po celou dobu vegetace v době, kdy mají plevele vytvořenu dostatečně velkou
listovou plochu a intenzivně rostou, nejlépe na počátku kvetení. Účinek se zvyšuje za teplého počasí a
dostatečného obsahu půdní vláhy.
Pro hubení kopřivy dvoudomé a bršlice kozí nohy použijte přípravek koncem jara ve fázi úplného
rozvinutí listů.
Následné úpravy ošetřené plochy (kypření, okopávání, příprava pro setí atd.) provádějte až po sedmi
dnech, tím umožníte důkladné proniknutí přípravku až do kořenů plevelů a jejich úplnou likvidaci.
V případě potřeby, pokud se růst plevele obnoví, ošetření opakujte.
Při použití zabraňte zasažení rostlin, které nejsou určeny k likvidaci!
Zabraňte vstupu na ošetřenou plochu do té doby, než přípravek zaschne, vyhnete se tak přenosu
přípravku na trávník nebo jiné rostliny.
Výsev rostlin po aplikaci může být prováděn bez omezení.
Další omezení
Nejezte, nepijte a nekuřte při používání a rovněž po skončení práce, až do odložení osobních
ochranných prostředků a do důkladného umytí.
Opětovný vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí přípravku.
Při ošetřování v oblastech využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel je
třeba dodržovat následující preventivní a režimová opatření:
- před aplikací v daných oblastech obyvatel zvažte, zda není možné použít jiný způsob likvidace
nežádoucí vegetace;
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- aplikace provádějte pouze v době, kdy je nejmenší (ideálně žádný) pohyb dalších osob na ploše;
- následující den po ošetření zamezte (popř. omezte) vstup osob a pohyb zvířat na ošetřené ploše
(ochranná lhůta pro opětovný vstup).
Osobní ochranné pracovní prostředky
Ochrana dýchacích orgánů: není nutná
Ochrana rukou:
gumové nebo plastové rukavice
Ochrana očí a obličeje:
není nutná
Ochrana těla:
není nutná
Dodatečná ochrana hlavy:
není nutná
Dodatečná ochrana nohou: není nutná
Společný údaj k OOPP:
poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je nutné urychleně
vyměnit.
Informace o první pomoci
Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže, nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a
poskytněte mu informace ze štítku nebo příbalového letáku.
První pomoc při zasažení kůže: Zasažené části pokožky umyjte, pokud možno teplou vodou s
mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte.
První pomoc při zasažení očí: Odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, současně vyplachujte
oči velkým množstvím čisté vody. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.
První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou. Nevyvolávejte zvracení.
Při vyhledání lékaře informujte o přípravku, se kterým se pracovalo, a o poskytnuté první pomoci.
Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým
informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.
Skladování
Přípravek skladujte pouze v uzavřených originálních a neporušených obalech, v dobře větratelných a
uzavřených skladech při teplotách +5 °C až + 30 °C, odděleně od potravin, krmiv, hnojiv,
dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek.
Přípravek chraňte před vlhkem, mrazem a přímým slunečním zářením.
Likvidace obalů a zbytků
Aplikátor je určen na jednorázové použití, prázdnou nádobku znovu nepoužívejte.
Po úplném spotřebování přípravku se prázdné obaly likvidují jako komunální odpad.
Zbytky přípravku v původním obalu se likvidují jako nebezpečný odpad uložením do vyčleněných
kontejnerů na místech vyhrazených k tomuto účelu obecními nebo městskými úřady.
Další údaje a upřesnění
Použití aplikátoru
Otevření balení: stiskněte oba okraje na nádobce a potom stiskněte oba okraje víčka a zdvihněte jej.
Před použitím: odstraňte hliníkovou fólii a zlikvidujte ji. Před prvním použitím stlačte několikrát
tlačítko aplikátoru (asi 20 ×), až se na povrchu aplikátoru objeví gel; tímto je aplikátor připraven
k nanášení gelu.
Po použití: víčko umístěte zpět na nádobku a stiskněte tak, aby zaklaplo.
Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.
Přípravky, u nichž prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na
základě analýzy odpovídajícího vzorku, že jejich chemické a fyzikální vlastnosti se shodují s
vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbory přípravku pro tento účel
zajistí držitel povolení u laboratoře akreditované v členském státě Evropské unie. Držitel povolení je
povinen prodlouženou dobu použitelnosti vyznačit na obalu přípravku a tuto skutečnost oznámit
Ústavu do 5 dnů ode dne provedení změny na obalu přípravku.
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