ROUNDUP®GARDEN
Taimekaitsevahend.
Herbitsiid.
Toimeaine: glüfosaat 120 g/l
Preparaadi vorm: vesilahus
Partii nr ja valmistamise kuupäev: vaata pakendilt
Eesti reg. nr: 0296/30.03.06
Pakendid: 5 ml, 50 ml, 120 ml, 140 ml, 160 ml, 250 ml, 280 ml, 500 ml, 540 ml,
1000 ml
Hädaabi telefon: 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber: 16662.
Loa valdaja: Monsanto Crop Sciences Denmark A/S, c/o Lundgrens
Advokatpartnerselskab, Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup, Taani
Valmistaja ja pakkija: Monsanto Europe S.A.; 270-272 Av. De Tervuren, 1150
Brüssel, 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 väikeaedades: viljapuude ja marjapõõsaste võraalustel pindadel,
teeradadel ja juurdepääsuteedel, mitteharitaval maal ning umbrohtunud
peenramaal pärast saagikoristust.
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.
Ettevaatusabinõud: kanda isikukaitsevahendeid. Vältida kontakti naha ja
silmadega. Pärast töö lõpetamist pesta käed ja nägu! Määrdunud riided pesta
pärast igakordset kasutamist.
Esmaabi: silma sattumisel pesta kiiresti rohke veega (silmalaud avatud) 15
minuti jooksul. Preparaadiga kokkupuutunud nahka pesta rohke vee ja seebiga.
Sissehingamise korral toimetada kannatanu värske õhu kätte. Ärritusnähtude
või allaneelamise korral pöörduda arsti poole.

Keskkonnaohtlikkus: vältida preparaadi sattumist veekogudesse ja
kanalisatsiooni. Pakendi purunemisel katta väljavoolanud preparaat saepuru või
liivaga. Seejärel koguda segu spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle
ohtlike jäätmete käitlejale.
Taara kahjutustamine: taara korduvkasutamine on keelatud. Kohe pärast
tühjendamist loputada taara vähemalt kolm korda puhta veega ja loputusvesi
pritsida töödeldud alale või lisada töölahusele. Puhastatud ja kasutuskõlbmatuks
muudetud taara viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.
Hoiustamine: hoida ainult originaalpakendis kuivas ja jahedas ning lastele
kättesaamatus kohas! Hoida eemal toiduainetest, joogist ja loomasöötadest!
Vältida preparaadi külmumist. Madalaim hoidmistemperatuur on -10°C. Õigel
hoiustamisel on toote säilivusaeg 2 aastat alates valmistamise kuupäevast.
Roundup Garden’i toimeviis: preparaat imendub taime läbi roheliste lehtede ja
varte ning kandub taime kõikidesse osadesse hävitades kogu taime. Hävitatav
taim peab olema hea kasvujõus (10-30 cm pikkune, orasheinal vähemalt 3-4
lehte). Mitmeaastastele umbrohtudele on mõju tugevam enne õitsemist. Kuna
preparaat toimib taimede roheliste lehtede ja varte kaudu, tuleb vältida
preparaadi sattumist taimedele, mida ei soovita hävitada. Mulla kaudu ei oma
toimet. Põud ja liigniiskus pritsimise ajal ning vihmasadu enne 4-6 tunni
möödumist vähendavad preparaadi mõju. 10 päeva pärast pritsimist võib hakata
maad harima ning sinna külvata ja istutada. Hävinenud taimed võib mulda
kaevata või komposteerida.
Kasutamine: sobib kasutamiseks väikeaedades viljapuude ja marjapõõsaste
võraalustel pindadel, teeradadel ja juurdepääsuteedel, mitteharitaval maal ning
umbrohtunud peenramaal pärast saagikoristust. Vältida preparaadi sattumist
veel puitumata puude ja põõsaste tüvedele ning okstele ja kandumist
määrdunud jalanõude ning riietega murule ja teistele taimedele.
Kulunorm: lühiealised umbrohud 10 l/ha (20 ml/20 m²)
pikaealised umbrohud 20 l/ha (40 ml/20 m²)
Pritsimislahuse valmistamine: pritsimiseks kasutatakse maksimaalselt 4%-list
töölahust.
20 – 40 ml Roundup Garden + 1 liiter vett, saadakse lahus 20 m² pritsimiseks.
280 ml + 7-14 liitrit vett, saadakse lahus 140-280 m² pritsimiseks.
Preparaati ei tohi segada ega hoida galvaniseeritud metallist anumas, sest
kokkupuutel metalliga võib tekkida kergesti süttiv gaas.
Lubatud 1 pritsimiskord aastas.
Tähelepanu!
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.

