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Må kun anvendes til
U D
visse former for
U K R
ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning.
Dette plantebeskyttelsesmiddel
kan købes og anvendes af ikkeprofessionelle, fx private haveejere, og
kræver ikke autorisation.
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Bekæmper Vedbend,
Brombær, Tidsler,
Brændenælder og andre
ukrudt med dybe rødder
Forhindrer genvækst fra
træstubbe
En berøring er nok

BEKÆMPER
RØDDERNE
roundup.dk

FORSIGTIG
Brugsanvisningenskalfølgesforikkeatbringemenneskerssundhedogmiljøet
ifare (EUH401). Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning.
• Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke produktet (SP1).
overskrides.
• Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
• Undgå forurening af vandmiljøet med produktet • Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikeller med beholdere, der har indeholdt
kevarer og foderstofer.
FØRSTEHJÆLP: Øjenkontakt: Skyl omgående med rigelig vand. Fjern om muligt kontaktlinser. Hudkontakt: Fjern forurenet tøj, ur og smykker. Vask berørt hud med rigelig vand. Vask tøj
og rengør sko før genanvendelse. Indånding: Anbring i frisk luft. Indtagelse: Giv straks vand at
drikke. En bevidstløs person må aldrig gives noget gennem munden. Opkastning må IKKE fremtvinges, med mindre sundhedspersonale har foreskrevet det. Søg læge, hvis der opstår symptomer.

DEKLARATION

Ukrudtsmiddel nr. 48-54
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og
plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009
Indeholder glyphosat 72 g/l (6,59% w/w) svarende til glyphosatsyre kaliumsalt 88 g/l (8,11% w/w)
2,5 % af blandingen består af en eller lere bestanddele af ukendt akut inhalationstoksicitet.
Indeholder 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl4-isothiazolin-3-on [EF nr. 220-239-6]. Kan udløse allergisk reaktion (EUH 208).
Midlet er en gel til direkte anvendelse.
Se venligst nederst i venstre hjørne.
Holdbarhed er mindst 2 år fra produktionsdato.
GODKENDELSESINDEHAVER: DISTRIBUTOR :

Monsanto Crop Sciences Denmark A/S
Postboks 659,
2200 København N
www.roundup.dk

Batchnr./
Produktionsdato:

Econova A/S
Tonsbakken 16
2740 Skovlunde
Tlf. nr. 44927500

XXXXXXXXXXXXX

1o0 ml

HVAD ER ROUNDUP GEL MAX?
Roundup Gel Max er et total-ukrudtsmiddel, som bekæmper store og besværlige
ukrudtsplanter som f.eks. skræpper, brændenælder, skvalderkål, snerler, tidsler og brombær.
Det kan også anvendes på stubben af nyfældede træer og forskellige træagtige
ukrudtstyper, vedbend(efeu) og træer.
Det nedbrydes af mikroorganismer i jorden, så denne er klar til såning/plantning.
HVAD KAN DU FORVENTE AF ROUNDUP GEL MAX?
Roundup Gel Max bekæmper ukrudt efter bare en enkelt behandling, når det anvendes
ifølge instruktionen.. Den første synlige efekt ses på bladene efter 10-15 dage,
afhængigt af ukrudtstypen og vejrforholdene.
Det kan tage op til 28 dage at nedvisne planten, igen afhængigt af ukrudtstype og
vejrforhold.
BRUGSANVISNING
Ukrudt
Påfør Roundup Gel Max, når ukrudtsplanterne er grønne og i god vækst.
Start med de største blade, og påfør gelén på ca. 30% af bladene.
Første efekt ses på bladene indenfor 10-15 dage. Fuld nedvisning kan dog tage op til
28 dage, afhængigt af ukrudtstype og vejrforhold.
Træstubbe/Træagtige ukrudtsplanter
Påfør den friske snitlade med 1 klik for en diameter på 2-4 cm, lere klik for større lader.
Rødder/stubbe viser muligvis ikke synlig efekt, men næste sæson bør de ikke gro igen.
Besværlige og store ukrudtsplanter
Påfør Roundup Gel Max, når ukrudtsplanterne er grønne og i god vækst.
Start med de største blade, og påfør gelén på ca. 30% af bladene.
Ukrudtstype

Ukrudtstype

Bladområde, som skal
behandles

1 klik

30 x 40 cm

2 klik

30 x 40 cm

Besværligt ukrudt som f.eks.
skræpper, brændenælder, skvalderkål,
snerler og tidsler
Brombær, unge træer og andre
træagtige ukrudtsplanter

Vent 5 dage, før du graver eller bearbejder jorden, så Roundup Gel Max har
tilstrækkelig tid til at trænge ind i rødderne.
Gentag behandlingen om nødvendigt, hvis ukrudtet gror igen næste år.

Brombær

Brændenælder

Træstubbe

ROUNDUP Gel Max
Bekæmper ukrudt også dets rødder, og kan bruges mod uønskede planter
som f.eks. brombær, brændenælder, tidsler osv. Roundup Gel Max forhindrer
genvækst fra rødderne.
Kan også anvendes på friskt afskårne stubbe på forskellige
træagtige ukrudtstyper, vedbend (efeu) og træer.
ER
® Registreret varemærke af
Monsanto Technology LLC.
12638343
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Kontrol af stubbes genvækst
Afskær den træagtige ukrudtsplante eller det unge træ over jordniveau, og påfør
Roundup Gel Max på hele stubbens lade.
1 klik for en rod på 2-4 cm i diameter, lere klik for større træer.
Det bedste behandlingstidspunkt er sommer og efterår.
Eksempler på arter, der kan kontrolleres: Vedbend(Efeu), fuglekirsebær, hyldetræ,
asketræ og brombær.

FØR

EFTER

roundupgel.dk

RESTRIKTIONER:
Undgå kontakt med planter der ønskes bevaret.
Vent med at betræde det behandlede område til Roundup Gel Max er tørt (dermed
overfører du ikke midlet til f.eks. græsplænen).
Regn indenfor de første 6 timer efter behandling kan reducere efekten, og
genbehandling kan være nødvendigt.
Hold børn og kæledyr udenfor det behandlede område, indtil Roundup Gel Max er
tørret ind.
Brug gerne handsker. Undgå brug i nærheden af kloak og aløb.
FOR AT ÅBNE ROUNDUP® GEL MAX:
Tryk/klem på begge sider af det blå låg for at løfte hætten af.
Fjern folien.
Tryk/klem på den blå udløserknap for at frigive gelén.
Ved førstegangsbrug skal der trykkes på den blå udløserknap indtil gelén bliver synlig
(op til 20 gange).

SÅDAN BRUGES ROUNDUP GEL MAX:
Berør eller stryg bladets overlade. Det er ikke nødvendigt at dække hele bladet.
Læs nærmere under punktet “BRUGSANVISNING”.
EFTER BRUG:
Efter brug aftørres overskydende gelé fra den blå applikatortop på et ukrudtsblad, før
det blå låg påsættes forsvarligt.
OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE:
Opbevares frostfrit.
Indholdet/beholderen bortskafes i overensstemmelse med kommunale regler for
afaldshåndtering (P501):
Tom emballage og rester kan bortskafes med dagrenovationen.
Emballagen må ikke genbruges.

