Roundup Express
Taimekaitsevahend
Herbitsiid
Toimeaine: glüfosaat 7,2 g/l + pelargoonhape 20,4 g/l
Preparaadi vorm: vesilahus
Partii nr ja valmistamise kuupäev: vaata pakendil
Eesti reg. nr.: 0428/18.01.12
Pakendid: 0,5 kuni 5 l kasutusvalmis lahus
Roundup Express pakendeid suuremaid kui 1 liiter võib osta ja kasutada
taimekaitsetunnistust omav isik.
Hädaabi telefon: 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber: 16662.
Loa valdaja: Evergreen Garden Care Poland Sp. Z o.o., ul. Ostrobramska, 101A, PL-04-041
Warszawa, Poola
Valmistaja ja pakkija: Evergreen Garden Care Belgium BVBA, Voshol 8, B-9160 Lokeren,
Belgia
P102:
P234:
EUH401:
SP1:

Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Hoida üksnes originaalpakendis.
Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks tuleb järgida kasutusjuhendit.
Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte
puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).

Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri
29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad
nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.
Kasutusala: üldhävitava toimega herbitsiid lühi- ja pikaealiste umbrohtude tõrjeks puude ja
põõsaste (viljapuude ja marjapõõsaste, dekoratiivpuude ja dekoratiivpõõsaste) võraalustel
pindadel väikeaedades. Ilutaimede ja köögiviljamaal pärast saagikoristust, mitteharitaval maal
(k.a teeradadel ja juurdepääsuteedel). Võrsete eemaldamine värskelt lõigatud kändudel.
Kasutuspiirang: toote kasutamine on keelatud koolialadel, laste mänguväljakutel ja
tervishoiuasutuste vahetus läheduses.
Taimekaitsevahendit on keelatud kasutada põllumajanduskultuuride õitsemise ajal ja ka
siis, kui töödeldaval alal esineb õitsvat umbrohtu.
Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid!
Hoida lastele kättesaamatus kohas! Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast!
Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud!
Mitte valada kanalisatsiooni!
Hoida ainult originaalpakendis!

Ettevaatusabinõud:
Pritsimise ajal kanda isikukaitsevahendeid. Vältida kontakti naha ja silmadega. Pärast töö
lõpetamist pesta käed ja nägu.
Keskkonnaohtlikkus:
Vältida preparaadi jääkide ning taara ja pritsi pesuvee sattumist veekogudesse ja
kanalisatsiooni.
Hoiustamine: Hoida ainult originaalpakendis, etiketiga varustatuna, suletuna, ohutus, jahedas
ja kuivas kohas. Vältida preparaadi külmumist. Õigel hoiustamisel on toote säilivusaeg 2 aastat
alates valmistamise kuupäevast.
Pakendi purunemisel välja voolanud preparaat katta liivaga või saepuruga kuni preparaat on läbi
imbunud. Seejärel koguda segu spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike
jäätmete käitlejale.
Taara kahjutustamine:
Tühjaks saanud taimekaitsevahendi pakendit loputada töölahuse valmistamise ajal puhta veega
vähemalt kolm korda, loputusvesi valada taimekaitseseadme paaki või kasutada selleks vastavat
tankimisseadme loputusmehhanismi. Taara korduskasutamine on keelatud. Tühjad pakendid
koguda kokku ja tagastada turustajale või viia pakendikäitlejatele.
Esmaabi: Sissehingamise korral toimetada kannatanu värske õhu kätte. Nahale ja silma
sattudes loputada kohe rohke veega. Ärritusnähtude või allaneelamise korral pöörduda arsti
poole.
Roundup Express’i toimeviis:
Roundup Express tungib taimesse läbi roheliste lehtede ja varte ning kandub taime kõikidesse
osadesse, kaasaarvatud juured.
Silmaga nähtavad muutused on märgatavad 1-2 päeva möödudes ning 1-2 nädala möödudes
taim närtsib ja sureb.
Sooja ilma korral on silmaga nähtavad tulemused olemas juba mõne tunni möödudes.
Ärge eemaldage töödeldud taimi enne 10 päeva möödumist, sellega väldite uute taimede
kasvamist.
Uusi seemneid võib külvata või taimi istutada kümne päeva möödudes pärast herbitsiidi
Roundup Express kasutamist.
Roundup Express’i kasutusjuhend:
Enne herbitsiidi kasutamist:
 Loe tähelepanelikult kasutamisõpetust
 Ära kiirusta ja ole hoolikas Roundup Express’i kasutamisel



Ära kasuta Roundup Express’i tuulise ilmaga (tuule kiirus üle 4 m/s) ja kui on oodata
vihma.

Kasutamine:
Aseta otsik oma kohale. On soovitatav tõmmata välja valge rõngas, mis aktiveerib vahu
tekitamise. Vahu abil on mõne minuti jooksul näha ala, mis on juba töödeldud herbitsiidiga.
 Umbrohi peab olema piisavalt kasvanud (10-30 cm kõrgune). Mitmeaastastel
umbrohtudel, nt orashein, peab olema vähemalt 3-4 lehte, et preparaat saaks imenduda
taimesse ja sealtkaudu juurtesse.
 Vältige herbitsiidi sattumist taimedele, mida soovite säilitada.
 Töödelge taimi, mitte maapinda.
 Vältige olukorda, kus herbitsiid voolab mööda umbrohu lehti maapinnale.
Kulunorm: 0,333 l/10 m2 ehk 250 ml/7,5 m²
Lubatud pritsimiskordi: 3
Pärast taimede töötlemist herbitsiidiga: keera otsik asendisse „Stop“.
Tähelepanu!
Taimekaitsevahend valmistatakse hoolika kontrolli all ja firma tagab kinnises tehasepakendis
oleva preparaadi kvaliteedi ning toimeainete õige sisalduse. Kasutamisjuhend ning soovitused
on välja töötatud ametlike katsetuste põhjal, samuti praktiliste kogemuste najal. Firma ei vastuta
erinevate tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste eest, mille on põhjustanud muudatused
kasutusmeetodites, taimede resistentsuse kasv jms., mida preparaadi registreerimisel ja
kaubastamisel polnud võimalik ette näha.

