Roundup Gel
Taimekaitsevahend.
Herbitsiid.
Toimeaine: glüfosaat 7.2 g/l (0,71% w/w)
Preparaadi vorm: kasutusvalmis geel
Partii nr ja valmistamise kuupäev: vaata pakendilt
Eesti reg. nr: 0554/08.05.15
Pakend: 15 ml, 50 ml kuni 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
P102:
P234:
EUH401:
EUH208:

SP1:

Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Hoida üksnes originaalpakendis.
Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks tuleb
järgida kasutusjuhendit.
Sisaldab 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliin-3-ooni ja 2-metüül2H-isotiasool-3-ooni segu. Võib esile kutsuda allergilise
reaktsiooni.
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,
mänguväljakutel ja tervishoiuasutuste vahetus läheduses.

laste

Taimekaitsevahendit on keelatud kasutada põllumajanduskultuuride
õitsemise ajal ja ka siis, kui töödeldaval alal esineb õitsvat umbrohtu.
Roundup GEL`i toimeviis: Roundup GEL tapab suurema osa umbrohtudest
juba esimesel korral, kui kanda toodet taimele vastavalt juhistele. Esimesi
märke võib näha 5–10 päeva pärast sõltuvalt umbrohu tüübist ja
ilmastikutingimustest. Roundup GEL mõjub aeglasemalt, kui ilm on jahe ja

kuiv, samuti suuremate mitmeaastaste taimede puhul. Juured surevad 7–28
päevaga, taas sõltuvalt umbrohu tüübist ja ilmastikutingimustest.
Kasutamine: Kandke peale siis, kui taimed on rohelised ja kasvavad
aktiivselt ning kui lehepinda on juba piisavalt. Mitmeaastaste taimede
tõrjumiseks kandke toodet parimate tulemuste saamiseks lehtedele enne
õitsemise algust. Jätke töödeldud umbrohud enne kaevamist ja kobestamist 7
päevaks seisma, et preparaat jõuaks juurteni. Vajadusel korrake töötlemist,
kui ilmuvad uued kasvud.
KASUTUSJUHEND
AVAMINE:
1. Pigistage 2 sinist korgikõrva pudeli külgedel ning tõstke korki.
2. Eemaldage fooliumkate.
3. Suruge/vajutage sinist nuppu, et geel välja tuleks.
4. Enne esmakordset kasutamist valmistage GEL`i pudel ette, vajutades
sinist nuppu umbes 20 korda, kuni GEL ilmub pudeli ülaossa.
KASUTAMINE:
5. Puudutage lehepinda või libistage üle selle. Kogu lehepinda ei ole vaja
katta.
6. Kulunorm: 10-20 ml/m²
Kandke minimaalselt 30% umbrohu lehtedele.
 1 vajutus üheaastastele ja lihtsalt eemaldatavatele taimedele, mille
lehepind on umbes 20 cm × 15 cm) (300 cm²)
 2 vajutust mitmeaastastele ja raskesti eemaldatavatele taimedele, mille
lehepind on umbes 20 cm × 15 cm) (300 cm²)
 Kasutuskordade arv: vajadusel kuni 3 korda intervalliga 28 päeva
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 silmaga
Loputage kohe rohke veega. Kui võimalik, eemaldage kontaktläätsed (kui neid
kantakse).
Kokkupuude nahaga
Eemaldage saastunud riietus, käekell, ehted. Peske kahjustatud nahka rohke
veega. Enne uuesti kasutamist peske riided ja puhastage jalanõud.
Sissehingamise korral
Viia värske õhu kätte.
Allaneelamise korral
Loputage suud põhjalikult veega. Andke kohe vett juua. 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 muudele vajalikele taimedele, ärge kõndige töödeldud aladel, kuni toode on
kuivanud. Tühja pudelit ei tohi taaskasutada. Kui 6 tundi pärast toote
pealekandmist sajab vihma, väheneb toote mõju ning vajalik võib olla
kordustöötlus. Hoidke lapsed ja koduloomad töödeldud aladest eemal kuni
Roundup Gel`i kuivamiseni.
Taara kahjustamine: Tühjendage anum täielikult ning kõrvaldage ohutult
kasutusest. Taara korduvkasutamine on keelatud.
Hoiutingimused: Hoida temperatuuril mitte alla -15° C ja mitte üle +40° C
kuivas ja otsese päikese eest kaitstult.
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.

