Roundup® Gold
Raundapas Gold 450 g/l v.t.
HERBICIDAS
Veiklioji medžiaga: glifosatas 450 g/l
Vandens tirpalas
Roundup Gold – sisteminis herbicidas skirtas individualiam naudojimui daugiamečių ir
vienamečių vienaskilčių ir dviskilčių piktžolių naikinimui vaismedžiuose, uogakrūmiuose,
gėlynuose, vejose; plotuose, skirtuose sodų ir uogynų įveisimui; plotuose, skirtuose kitų
metų augalų auginimui; plotuose prieš bulvių, kopūstų sodinimą, morkų sėją.
Herbicidas skirtas individualiam naudojimui.
DĖMESIO !
Kenksmingas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens
ekosistemų pakitimus.
Saugoti nuo vaikų.
Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.
Naudojant nevalgyti, negerti, nerūkyti.
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti tinkamas pirštines.
Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.
Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų
lapais).

Pakuotė: 50 ml, 100 ml

Gamintojas: MONSANTO, JAV
Preparatą registravo:
Monsanto Crop Science Denmark
Banemarksvej 50A,
DK-2605 Broendby, Denmark

Registracijos Nr.: 0245H/06
Siuntos Nr.: žiūrėti ant įpakavimo.
Pagaminimo data: žiūrėti ant įpakavimo.
Galiojimo laikas: mažiausiai 2 metai nuo
pagaminimo datos
Importuotojas ir platintojas:
UAB Kemira GrowHow
Ateities 10
LT-08303 Vilnius
Tel: 8 5 2701 187
Fax: 8 5 2701 711

PRIEŠ NAUDOJIMĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE INSTRUKCIJĄ
SIEKIANT IŠVENGTI KELIAMOS ŽMOGAUS SVEIKATOS IR APLINKAI RIZIKOS,
BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS
NAUDOJIMAS
Roundup® Gold - sisteminis herbicidas. Preparato veiklioji medžiaga - glifosatas yra
absorbuojamas per augalo lapus ir kitas žaliąsias jo dalis, aktyvios vegetacijos metu.
Roundup® Gold poveikis piktžolėms pastebimas po 5 - 10 dienų, o visiškai jos žūsta po
2 – 3 savaičių. Roundup® Gold efektyviausiai veikia piktžolėms turint gerą lapiją
(varputis turi ne mažiau 3-4 lapus). Veikimo simptomai pasireiškia lapų raudonavimu,
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vėliau geltonavimu. Lietus Roundup® Gold gali nuo lapų nuplauti, todėl purkšti
vienametes varpines piktžoles reikia ne mažiau 1 valandą prieš lietų, varputį reikia
purkšti 2 valandos prieš lietų, kitas daugiametes varpines ir plačialapes piktžoles reikia
purkšti ne mažiau kaip 4 valandos prieš lietų. Nuo purškimo iki dirvos dirbimo turi praeiti
24 valandos, purškiant vienametes piktžoles ir 72 valandos, purškiant daugiametes
piktžoles. Roundup Gold geriausiai veikia, kai oro temperatūra 10-20°C šilumos ir
pakanka drėgmės.
NAUDOJIMAS
Vaismedžiuose ir uogakrūmiuose. Purškiamos aktyviai augančios piktžolės pavasarį,
vasarą arba rudenį, apsaugant vaismedžius ir uogakrūmius. Preparato kiekis 120 ml/10
l vandens, apdorojant 500 m2.
Plotai, skirti sodų ir uogynų įveisimui. Purškiamos aktyviai augančios piktžolės, kai
jos turi 4- 5 lapus arba yra 10 – 12 cm aukščio. Preparato kiekis 120 ml/10 l vandens.
Gėlynai, vejos. Aukštaūgės piktžolės naikinamos pavasarį arba vasarą aplikacijos
(tepimo) būdu. Aplikatoriaus šepetėliai turi būti ne arčiau kaip 10 cm iki kulturinių augalų
viršunės. Vengti tirpalo nutekėjimo ant kultūrinių augalų. Tirpalas ruošiamas santykiu 1
dalis Roundup Gold ir 3 dalys vandens.
Plotai, skirti kitų metų augalų auginimui. Purškiama po derliaus nuėmimo, aktyviai
augančios piktžolės, kai varpučiai 10 – 20 cm aukščio, o usnys ir kitos daugiametės
plačialapės piktžolės – skrotelės stadijoje. Po purškimo 5 dienas nepradėti žemės
dirbimo. Preparato kiekis 120 ml/10 l vandens, apdorojant 500 m2.
Plotai prieš bulvių, kopūstų sodinimą, morkų sėją. Purškiamos vegetuojančios
piktžolės, kai varpučiai 10 cm aukščio, daugiametės plačialapės – skrotelės stadijoje,
pavasarį 5 dienos prieš sėją, sodinimą. Nepurkšti šalnų metu. Preparato kiekis 80 ml/10
l vandens, apdorojant 500 m2.
PURŠKIMO TECHNIKA
Roundup Gold kokybiškai išpurkšti galima žemės ūkyje naudojamais įvairiais
nugariniais ir kitais mažos talpos purkštuvais. Prieš pradėdami purkšti patikrinkite
purkštuvą, purkštuvo sandarumą, purkštukus, pakeiskite susidėvėjusias arba pažeistas
detales. Purkštuvas turi būti tvarkingas, švariai išplautas. Tirpalo ruošimui naudoti tik
švarų, be priemaišų vandenį. Nepurkšti vėjuotu oru.
SAUGOS PRIEMONĖS
Dirbant dėvėti darbo drabužius ir neperšlampančias pirštines.
PIRMOJI PAGALBA
Įkvėpus, išnešti nukentėjusįjį į gryną orą.
Patekus ant odos, užterštas kūno dalis gausiai plauti vandeniu. Nedelsiant nusivilkti
užterštus drabužius. Kreiptis į gydytoją. Prieš pakartotiną naudojimą, užterštus
drabužius išplauti.
Patekus į akis, gausiai plauti vandeniu. Kreiptis į gydytoją.
Prarijus, tuoj pat kreiptis į gydytoją.
PATARIMAI GYDYTOJUI
Gydymui naudoti skrandžio praplovimą (3 valandų laikotarpyje) ir duoti aktyvuotos
anglies bei taikyti standartines priemones.
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SAUGOJIMAS
Saugoti nuo vaikų. Saugoti atskirai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų. Saugoti ne
žemesnėje -15°C ir ne aukštesnėje +40°C temperatūroje.
TUŠČIŲ ĮPAKAVIMŲ SUNAIKINIMAS
Triskart išplauti tuščius įpakavimus. Paplavas supilti į purkštuvo talpą ir išpurkšti.
Tuščius įpakavimus sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.
Nenaudoti tuščių įpakavimų kitiems tikslams.
REGISTRUOTI PREKIŲ ŽENKLAI
Roundup® Gold – Monsanto, JAV

DĖMESIO !
Mūsų produkcija visiškai atitinka kokybės reikalavimus. Mes garantuojame už jos
sudėtines dalis.
Mūsų nurodymai ir naudojimo rekomendacijos yra pagrįstos ilgamečiais lauko
bandymais, taip pat gamybine patirtimi. Pasikeitę sąlygos gali pabloginti arba visiškai
sumažinti efektyvumą, o kai kuriais atvejais net pakenkti augalams.
Mes, pesticidų tiekėjai, neatsakome už pablogėjusius rezultatus, kurie galimi pasikeitus
sąlygoms, kurių mes negalėjome numatyti pesticidų registracijos metu ir pateikiant į
rinką.
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