
2. UPORABA 
 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo ROUNDUP POWERMAX je neselektivni sistemični herbicid. 
V rastlino prehaja preko listov in potuje naprej do korenin, rizomov in stolonov. Učinek je 
običajno viden v 7-14 dneh ali pozneje, če se rast po tretiranju upočasni. Po tretiranju listi 
najprej pordečijo in nato porumenijo. Delovanje sredstva je najprej vidno na ozkolistnem 
plevelu, na širokolistnem plevelu pa pozneje.  
 
NAVODILO ZA UPORABO: 
Sredstvo ROUNDUP POWERMAX se uporablja za zatiranje enoletnega in ve čletnega 
ozkolistnega ter širokolistnega plevela , navedenega v preglednici: 
 
a) na strniš čih v odmerku 1 - 5 kg/ha (10-50 g/100 m2), ob porabi vode 100-200 L/ha (1- 2 
L/100 m2). Sredstvo se uporabi po žetvi oziroma spravilu pridelka, med aktivno rastjo plevela, 
ko ima ta dovolj veliko površino listov.  
 
b) v nasadih pe čkatega in koš čičastega sadnega drevja ter vinogradih v odmerku 0,75 - 
5 kg/ha (7,5-50 g/100 m2), ob porabi vode 100-200 L/ha (1- 2 L/100 m2).   
Opozorilo:  Sadovnjakov mlajših od dveh let in vinogradov mlajših od štirih let ni dovoljeno 
tretirati!  
 
c) v koruzi, sladkorni pesi, krompirju in vrtninah ,  7 do 10 dni pred setvijo, v odmerku 1 
kg/ha (10 g/100 m2),  ob porabi vode 150-200 L/ha (1,5- 2 L/100 m2). 
 
d) na pašnikih  in travnikih , pri obnovi travnikov in pašnikov, v odmerku 1 - 2 kg/ha (10-
20 g/100 m2), ob porabi vode 200 L/ha (2 L/100 m2).  
Opozorilo:  Paša in košnja sta možni šele 7 dni po uporabi. Pašnik je mogoče ponovno 
zasejati 14 dni po uporabi sredstva. 
 
e) na nekmetijskih površinah , razen na javnih površinah, ki jih uporabljajo ranljive skupine 
ljudi (na primer noseče in doječe žene, dojenčki, otroci in starejši občani), kot so javni parki in 
vrtovi, športna igrišča, rekreacijske površine, v odmerku 2 - 4 kg/ha (20-40 g/100 m2), ob 
porabi vode 200-400 L/ha (2- 4 L/100 m2). 
 
f) v gozdnih drevesnicah  v odmerku 2,8 kg/ha (28 g/100 m2), ob porabi vode  400 L/ha ( 4 
L/100 m2). S sredstvom se tretira se med vrstami pri nizkem pritisku, ob uporabi zaščitnega 
ščita, da se omeji zanašanje škropilne brozge. Ne sme se tretirati v bližini dreves. Odmerek 
na površino je potrebno prilagoditi velikosti tretiranega pasu med vrstami.  S sredstvom se 
lahko tretira spomladi (marca - aprila) ali jeseni (septembra - oktobra).   
 
g) v nasadih iglavcev v odmerku 1,8 kg/ha (18 g/100 m2), ob porabi vode 300 L/ha (3 L/100 
m2). S sredstvom se tretira v rastni dobi, v času aktivne rasti plevela. 
 
SPEKTER DELOVANJA: 
Sredstvo ROUNDUP POWERMAX zatira plevele v odmerkih, kot so navedeni v spodnji 
preglednici za posamezno plevelno vrsto. Za navedene plevele in navedene odmerke je 
pričakovana >85 % učinkovitost sredstva. 
 

Slovensko ime plevela Latinsko ime plevela Odmerek (kg/ha) 
Večletni njivski in gozdni pleveli 

navadni rman Achillea millefolium 5* 
plazeča pirnica Elymus repens 2,5 
orjaška šopulja Agrostis stolonifera 1,5 
navadni pelin Artemisia vulgaris 2,5 



ozkolistno ciprje Epilobium angustifolium 1 
njivski osat Cirsium arvense 2,5 
navadni osat Cirsium vulgare 1 
pisana čužka Phalaris arundinacea 2,5 
robida Rubus sp.  2,5 
navadna kislica Rumex acetosa 2,5 
topolistna kislica Rumex obtusifolius 1 
njivska škrbinka Sonchus arvensis 1 
navadni regrat Taraxacum officinale 2,5 
plazeča detelja Trifolium repens 5* 
Enoletni njivski in gozdni pleveli 
njivski lisičji rep Alopecurus 

myosuroides 
2,5 

jalova stoklasa Bromus sterilis 1 
bela metilka Chenopodium album 1 
dvoletni dimek Crepis biennis 1 
naceplenolistna krvomočnica Geranium dissectum 1 
njivska zavratnica Anchusa arvensis 1 
prava kamilica Chamomilla recutita 1,5 
poljski mak Papaver rhoeas 1 
enoletna latovka Poa annua 1 
navadna zvezdica Stellaria media 1 
njivska vijolica Viola arvensis 1,5 
Samosevna žita 
samosevni ječmen Hordeum sp. 1,5 
*Odmerek 5 kg/ha je odobren samo za zatiranje navadnega rmana in plazeče detelje 
v strniščih, sadovnjakih in vinogradih. 
 

 
ČAS UPORABE: 
Posamezne plevelne vrste so na tretiranje z aktivno snovjo glifosat različno občutljive v 
različnih razvojnih fazah. Večletni pleveli, npr. plazeča pirnica, so občutljivi med začetkom 
razraščanja in novo rastjo korenik (BBCH 21-30). Večletni širokolistni pleveli so najbolj 
občutljivi v času cvetenja. Enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli naj imajo vsaj 5 cm velike 
liste ali dva para pravih listov.  
Za zatiranje enoletnega in dvoletnega plevela se priporoča tretiranje v aktivni fazi rasti 
plevela, ko ima ta zadostno površino listov. Za zatiranje večletnega plevela in lesnatih vrst 
plevelov (npr. robida) je priporočljivo jesensko tretiranje (v vinogradih in sadovnjakih), vendar 
najpozneje do sredine novembra. 
 
OPOZORILA:  
S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni dobi. 
Tretiranih rastlin se ne sme krmiti in paša na tretiranih površinah ni dovoljena za živali za 
proizvodnjo mleka.  
Preprečiti je potrebno zanašanje sredstva na zelene in mlade dele gojenih rastlin in sosednji 
rastlin. Ne sme se tretirati v kolikor se v naslednjih 6 urah pričakujejo padavine. Ne sme se 
ga uporabljati v vročem, vetrovnem in meglenem vremenu. Sredstvo se mora uporabljati pri 
temperaturah zraka do 25 ºC. 
Ne priporoča se tretiranje plevela, ki naravno odmira oziroma je oslabljen zaradi suše, visokih 
temperatur zraka, poplav ali zmrzali.  
Zemljo je mogoče obdelovati 7-10 dni po tretiranju s sredstvom. 
V enem koledarskem letu dovoljeno uporabiti največ 5 kg sredstva na ha.  
Sredstvo ne zatira njivske preslice (Equisetum arvense). 
 
 



KARENCA: 7 dni za pašnike in travnike, 35 dni za sadovnjake in vinograde, za druge 
uporabe je zagotovljena s časom oziroma načinom uporabe.  
KOLOBAR: Na površinah, tretiranih s sredstvom ROUNDUP POWERMAX, je mogoče gojiti 
vse vrste poljščin. Sredstvo se absorbira v glinaste delce in organski material ter hitro 
postane neaktivno. 
MEŠANJE: Mešanje z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi se ne priporoča.  
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo ROUNDUP POWERMAX je fitotoksično za gojene rastline, če 
pride na njihove zelene dele.  
ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Sredstvo ROUNDUP POWERMAX vsebuje aktivno snov 
glifosat, ki pripada skupini aminofosfatnih kislin. Tveganje za razvoj rezistence (odpornosti) 
na glifosat je majhno. Dodatne informacije so vam na voljo na www.ehrac.org. Pri večletni 
zaporedni uporabi herbicidov z enakim načinom delovanja na istih površinah, lahko na 
takšnih površinah bolj odporni pleveli preživijo, se razmnožijo in postanejo prevladujoči. Z 
namenom preprečevanja nastanka pojava rezistence na isti površini se priporoča izmenična 
uporaba herbicidov  z različnimi načini delovanja. 
 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih za aktivno snov glifosat so določene s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v 
oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo ROUNDUP POWERMAX se ne razvrš ča. 
 
Sredstvo ROUNDUP POWERMAX se označi  kot: 
Piktogrami GHS:   /        
Opozorilne besede:    /   
Stavki o nevarnosti:  / 
Dodatne informacije o nevarnosti: 
EUH401                         Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z 
navodili 
                                       za uporabo. 
EUH210                         Varnosti list na voljo na zahtevo. 
Previdnostni stavki - splošno: 
P102   Hraniti zunaj dosega otrok. 
Previdnostni stavki - prepre čevanje: 

P234 
P270 
P280 

Hraniti samo v originalni posodi. 
Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. 

                     Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. 
Previdnostni stavki - odziv: 
Previdnostni stavki - odstranjevanje: 
Dodatni stavki: 
SP 1   S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za 

nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti 
onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in 
cestah.    

 
Imetnik registracije oziroma zastopnik je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno 
označi na etiketi in v navodilu za uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora 
imetnik registracije uskladiti z vsakokratnimi spremembami v zakonodaji, odločitvami 
pristojnih organov Evropske unije za razvrščanje, novimi spoznanji in manjšimi 



spremembami, ki nastanejo po izdaji te odločbe. Imetnik registracije oziroma zastopnik mora 
o spremembi obvestiti Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. 
 
OPOZORILA: Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov,  jezer in 
izvirov  tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih 
organizmov morate pri tretiranju upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od 
meje brega voda 1. in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda. 
 
VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge 
ter polnjenju in čiščenju rezervoarja mora delavec uporabljati primerne zaščitne rokavice. 
Med škropljenjem z ročno/oprtno škropilnico mora delavec uporabljati primerno delovno 
obleko (delovni kombinezon), zaščitne rokavice in trpežno obutev. Pri stiku s tretiranimi 
rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (majica z dolgimi rokavi, dolge 
hlače).  
DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je mogoč šele, ko se škropilna brozga na 
rastlinah popolnoma posuši. 
 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošna navodila:  Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega območja na svež 
zrak oziroma v dobro prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. 
Zagotovi se ji osnovne življenjske funkcije in se poišče zdravniško pomoč.  
Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi.  
Stik s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in 
milom. V primeru draženja kože se takoj poišče zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo je 
treba delovno obleko oprati. 
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre veki prizadetega očesa in oko temeljito spere s 
čisto mlačno vodo. Če draženje ne preneha, se je treba posvetovati z zdravnikom ali 
okulistom.  
Pri zaužitju: Usta se spere z vodo, prizadeti naj popije do 2 dl vode. Takoj se pokliče 
zdravnika. Ne izziva se bruhanja. Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti mu izzvati 
bruhanja. Če je možno, se zdravniku predloži navodilo za uporabo sredstva.  
Napotki za zdravnika: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Želodca 
se ne izpira, razen če tako tako svetuje Center za zastrupitve. Živalsko oglje in salinično 
odvajalo se daje le, če tako svetuje Center za zastrupitve. O specifičnem protistrupu se je 
treba posvetovati s Centrom za zastrupitve. Zdravljenje je simptomatično.  
 


