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for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning.
Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes
af ikke-professionelle, fx private haveejere, og kræver ikke autorisation.

Klæber på bladet
100% nøjagtig
En berøring er nok
Ideel til spotbehandling
i plænen, blomsterbede,
krukker og under hækken

roundup.dk

BEKÆMPER
RØDDERNE

FORSIGTIG
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe
menneskers sundhed og miljøet i fare )9, 
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning.
• Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer indtil 1 • produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær
måned før høst og om efteråret efter høst.
SZIVіEHIZERHUndgå forurening via dræn fra
• Brugsanvisningens doseringsangivelser må
K¨VHWTPEHWIVSKZINI 74 
ikke overskrides.
• Opbevares utilgængeligt for børn 4 
• Undgå forurening af vandmiljøet med pro• Må ikke opbevares sammen med fødevarer,
duktet eller med beholdere, der har indeholdt drikkevarer og foderstoffer.
Giftlinjen Ring: +4582 12 12 12

DEKLARATION

HVAD ER ROUNDUP GEL?
H
• Roundup Gel er et total-ukrudtsmiddel, som bekæmper både
IX¨VMKISKіIV¨VMKIYOVYHXWTPERXIV SKW¨TPERXIVQIHWXSVXH]FX
rodsystem). Inklusiv græsser, mælkebøtter, fuglegræs, nælde,
skvalderkål, snerle og tidsel.
• Det nedbrydes af jordens mikro-organismer og efterlader jorden
klar til såning/plantning.

Ukrudtsmiddel nr. 48-45
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsemidler og
plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009
Indeholder glyphosat 7,2 g/l (0,72% w/w)
Indeholder methylchlorosiothiazolinon og methylisothiazolinon.
Kan udløse allergisk reaktion” (EUH208).
Midlet er en opløsning til brug ufortyndet. Batchnr. og produktionsdato. Se venligst nederst
i venstre hjørne. Holdbarhed er mindst 2 år fra produktionsdato.

HVAD KAN JEG FORVENTE AF ROUNDUP GEL?
• Roundup Gel bekæmper de mest almindelige ukrudtsplanter med
en enkel behandling, når det anvendes ifølge instruktionen.
• (IJ»VWXIW]RPMKIXIKRWIWIJXIVHEKIEJL©RKMKEJYOVYHXW
type og vejrforhold. Under kølige og tørre vejrforhold vil de
synlige tegn på større ukrudtplanter være langsommere.
• Transporten af Roundup Gel rundt i hele planten (incl. roden)
tager op til 7 dage, igen afhængig af ukrudtsart og vejrforhold.

GODKENDELSESINDEHAVER:

HVORNÅR ANVENDES ROUNDUP GEL?
• Behandling kan foretages, når som helst, når ukrudtsplanterne er
grønne, i god vækst og har et tilstrækkeligt bladareal.
• *SVEXSTR¨HIXFIHWXIVIWYPXEXFILERHPIWіIV¨VMKIYOVYHXZIH
begyndende blomstring .
• Nælder og skvalderkål behandles når bladende er fuldt udviklede .
• Vent 7 dage med at bearbejde jorden for at sikre at Roundup® Gel
er nået helt ud i rødderne.
• Hvis genvækst forekommer, gentag da behandlingen når
bladmassen er tilstrækkelig.

Monsanto Crop Sciences Denmark A/S
c/o Lundgrens Advokatpartnerselskab
8YFSVK&SYPIZEVH
,IPPIVYT(IRQEVO

DISTRIBUTØR :

Econova A/S
8SRWFEOOIR
7OSZPYRHI
8PJRV

5411773120713
® Registreret varemærke af Monsanto Technology LLC..

150 ml
Snerle

Ukrudt i græsplæne

Blomsterbede

BRUGSANVISNING
Batchnr./
Produktionsdato:

XXXXXXX

• 0»JXHIRFP¨L©XXIEJSKѕIVRJSPMIR8V]OOPIQT¨HIRFP¨YHP»WIVORET
JSVEXJVMKMZIKIP¬R ZIHJ»VWXIKERKWFVYKWOEPHIVXV]OOIWSTXMP
gange til gelén bliver synlig).
• Behandl når ukrudtet er grønt og i god vækst.
• (IJ»VWXIW]RPMKIXIKRWIWIJXIVHEKI8VERWTSVXIRVYRHXMLIPI
planten tager op til 7 dage. Afhængig af ukrudtstype og vejrforhold.
• SE MERE INFORMATION UNDER DENNE LABEL
Efter brug af Roundup® Gel:
• Tryk det barnesikre låg på.
• Opbevares frostfrit.
• -RHLSPHIXFILSPHIVIRFSVXWOEѐIWMSZIVIRWWXIQQIPWIQIHOSQQYRE
PIVIKPIVJSVEѐEPHWL¨RHXIVMRK 4 
• 8SQIQFEPPEKISKVIWXIVOERFSVXWOEѐIWQIH
R
dagrenovationen.
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• Emballagen må ikke genbruges.
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RESTRIKTIONER
• Undgå kontakt med planter der ønskes bevaret.
• Vent med at betræde det behandlede område til Roundup Gel er
tørret ind (derved overfører du ikke midlet til græsplænen).
• Regn indenfor de første 6 timer efter behandling, kan reducere
IѐIOXIRSKKIRFILERHPMRKOERFPMZIR»HZIRHMK
• Hold børn og kæledyr væk fra det behandlede område indtil
Roundup Gel er tørt.

BRUGSANVISNING
For at åbne Roundup® Gel:
1 Tryk/klem på begge sider af det blå låg for at løfte hætten af.
2 Fjern foliepapir
3 Tryk/klem på den blå udløserknap for at frigive gelén.
4 Ved førstegangsbrug skal der trykkes på den blå udløserknap
MRHXMPKIP¬RFPMZIVW]RPMK STXMPKERKI 
SÅDAN BRUGES ROUNDUP GEL:
5 &IV»VIPPIVWXV]KFPEHIXWSZIVіEHI(IXIVMOOIR»HZIRHMKXEX
dække hele bladet.
6&ILERHPSTXMP EJYOVYHXWFPEHI
• Et ’klik’ bekæmper to mindre étårige ukrudtsplanter, hver på
WX»VVIPWIQIHIXTSWXOSVX GQ\GQ  JIOW)R¨VMKVETKV©W
melde, fuglegræs)
• )XȎOPMOȎFIO©QTIV¬RQMRHVIіIV¨VMKYOVYHXWTPERXIT¨WX»VVIPWI
QIHIXTSWXOSVX GQ\GQ  JIOWFV©RHIR©PHIQ©POIF»XXI
skvalderkål)
EFTER BRUG:
Umiddelbart efter sidste påstrygning sættes det barnesikre låg på
igen. Pakningen skal opbevares frostfrit.
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Kontakt I contact: Martin Schlögl
E-mail I email:
m.schloegl@schloegl.cc
Tel I direct dial:
+43 (0)5332-70815-10
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