Roundup Gel Max
Taimekaitsevahend.
Herbitsiid.
Toimeaine: glüfosaat 72 g/l (6,59% w/w)
Preparaadi vorm: kasutusvalmis geel
Partii nr ja valmistamise kuupäev: vaata pakendilt
Eesti reg. nr: 0678/26.09.17
Kasutamiseks koduaedades haritaval ja mitteharitaval alal suurte,
raskestitõrjutavate (nt oblikas, nõges, ohakas jt) umbrohtude, puitunud
varrega umbrohtude (nt põldmurakas, luuderohi) tõrjeks ning kändude
töötlemiseks võsude tagasikasvu pidurdamiseks.
Pakend: 15-500 ml
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, B9160 Lokeren, Belgia
Kasutuspiirang: toote kasutamine on keelatud sellistel aladel nagu
koolialad ja laste mänguväljakud ning tervishoiuasutuste vahetus
läheduses asuvad alad.
Taimekaitsevahendit on keelatud kasutada põllumajanduskultuuride
õitsemise ajal ja ka siis, kui töödeldaval alal esineb õitsvat umbrohtu.
P102:
P234:
EUH401:
EUH208:
SP1:

Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Hoida üksnes originaalpakendis.
Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida
kasutusjuhendit.
Sisaldab 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliin-3-ooni ja 2-metüül-2Hisotiasool-3-ooni segu. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (seadmeid
pinnavee lähedal mitte puhastada).

Koostisosad, mille äge mürgisus sissehingamisel ei ole teada, moodustavad
segust 2,5 protsenti.
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: Roundup Gel Max on mitmeotstarbeline umbrohutõrjevahend,
mis tapab suuri ja raskesti tõrjutavaid umbrohtusid, näiteks oblikaid, nõgeseid

ja ohakaid. Toode sobib ka erinevate puitunud taimede, sh luuderohu ja
puude värskelt lõigatud kändude/tüügaste katmiseks. Mulla mikroorganismid
lagundavad kännud/tüükad ning muld on valmis uute taimede istutamiseks.
Roundup GEL MAX toimeviis: Roundup GEL MAX tapab suurema osa
umbrohtudest ühekordsel kasutamisel, kui kanda toodet taimele vastavalt
juhistele. Esimesi märke võib näha 10–15 päeva pärast sõltuvalt umbrohu
tüübist ja ilmastikutingimustest. Roundup GEL MAX mõjub aeglasemalt, kui
ilm on jahe ja kuiv, samuti mitmeaastaste täiskasvanud taimede puhul. Juurte
suremiseks võib kuluda kuni 28 päeva, sõltuvalt umbrohu tüübist ja
ilmastikutingimustest. Tüügastel on toime nähtav alles järgmisel
aiandushooajal, kui ei teki võsude taaskasvu.
Kasutamine:
Raskesti eemaldatavate umbrohtude lehtede töötlemine - kandke
lehtedele siis, kui taimed on rohelised, kasvavad aktiivselt ning on juba
piisavalt lehepinda (vahetult enne õitsemist). Alustage esmalt suurimatest
lehtedest ja kandke toodet igale kolmandale lehele.
Saetud kännud – kandke värskelt saetud kännu kooreservale 1 klõps 2–4 cm
läbimõõduga tüüka puhul ning rohkem, kui känd on suurem. Tüügastel ja
kändudel ei pruugi toimet näha, kuid järgmisel hooajal ei tohiks nad uusi
võrseid kasvatada.
Umbrohu tüüp
Vastupidavad
umbrohud, nt oblikad,
nõgesed, ohakad,
koirohud
Puitunud varrega
umbrohud nt
põldmurakas

Klõpsude arv
1 klõps

Töödeldav lehepind
30 × 40 cm

2 klõpsu

30 × 40 cm

Jätke töödeldud umbrohud enne maa kaevamist ja kobestamist 5 päevaks
seisma, et preparaat jõuaks juurteni.
Kände võib olla vajalik uuesti töödelda, kui järgmisel aastal ilmneb võrsete
kasv.
Kändude/tüügaste töötlemine
•
Lõigake puitunud umbrohi või võrseid ajavad puittaimed maapinnalt ära
ja kandke kogu kännu/tüüka pinnale Roundup Gel Max-i.
•
Üks klõps 2–4 cm läbimõõduga tüükale, suuremate puude puhul
rohkem.
•
Parim aeg töötlemiseks on suvel ja sügisel.
•
Tõrjutavate liikide näiteid: sanglepp, arukask, sarapuu, saar, luuderohi,
metskirsipuu, laukapuu, rododendron, must leeder, pihlakas, jalakas.
KASUTUSJUHEND
- Pigistage 2 sinist korgikõrva pudeli külgedel ning tõstke korki.
- Eemaldage fooliumkate.
- Enne esmakordset kasutamist valmistage GEL`i pudel ette, vajutades
sinist nuppu umbes 20 korda, kuni GEL ilmub pudeli ülaossa.

- Suruge/vajutage sinist nuppu, et geel välja tuleks.
- Puudutage geeliga lehepinda või libistage üle selle. Kogu lehepinda ei
ole vaja katta. Loe “Kasutamine” all.
PÄRAST KASUTAMIST
Eemaldage geel siniselt aplikaatorilt, pühkides seda vastu umbrohu lehte,
seejärel pange sinine kork tagasi ning joondage sinised korgikõrvad.

Ettevaatusabinõud: Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida üksnes
originaalpakendis. Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks tuleb
järgida kasutusjuhendit.
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:
Kokkupuude silmadega
Loputage kohe rohke veega. Kui silmas on kontaktläätsed, siis eemaldage
need.
Kokkupuude nahaga
Eemaldada koheselt preparaadiga kokkupuutunud või läbiimbunud riided ja
pesta nahka viivitamatult ohtra veega. Enne uuesti kasutamist peske riided ja
puhastage jalanõud.
Sissehingamise korral
Viia vahendit sissehinganud isik värske õhu kätte.
Allaneelamise korral
Loputage suud põhjalikult veega. Ärge kunagi andke teadvusetule inimesele
midagi suu kaudu. MITTE kutsuda esile oksendamist, välja arvatud juhul, kui
seda palub teha meditsiiniline personal. Sümptomite tekkimisel pöörduge arsti
poole.
Keskkonnaohtlikkus: vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist
(seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/vältida saastamist läbi lauda ja
teede drenaažide).

PIIRANGUD:
Vältige kontakti kultuurtaimedega. Vältimaks edasikandumist muruplatsidele
ja teistele kasulikele taimedele, ärge kõndige töödeldud aladel kuni toode on
kuivanud. Kui 6 tunni jooksul pärast toote pealekandmist sajab vihma,
väheneb toote mõju ning vajalik võib olla kordustöötlus. Hoidke lapsed ja
koduloomad töödeldud aladest eemal kuni Roundup Gel Max kuivamiseni.
SÄILITAMINE JA KÕRVALDAMINE: Kaitsta külmumise eest. Tühjendage
anum täielikult ja kõrvaldage ohutul viisil vastavalt kohalikele nõuetele.
Lisateavet
küsige
kohalikust
omavalitsusest.
MITTE
KALLATA
KANALISATSIOONI VÕI VEEKOGUDESSE. Tühja pudelit ei tohi
taaskasutada. Ärge saastage vett toote või selle anumaga.
Hoiutingimused: Hoida kuivas, kaitsta külmumise ja otsese päikese eest.
Toote kõlblikkusaeg on vähemalt 2 aastat alates valmistamise kuupäevast.
Tähelepanu!
Firma tagab kinnises tehasepakendis oleva preparaadi kvaliteedi ning
toimeainete õige sisalduse. Kasutamisjuhend ning soovitused on välja
töötatud ametlike katsetuste ja praktiliste kogemuste põhjal. Firma ei vastuta
erinevate tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste eest, mille on põhjustanud
valed kasutusmeetodid, taimede resistentsuse kasv jms, mida preparaadi
registreerimisel ja kaubastamisel polnud võimalik ette näha.

