
2. UPORABA  
 
NAČIN DELOVANJA:  
Sredstvo ROUNDUP STAR  je  sistemični neselektivni herbicid. Učinek je običajno viden v 7-
14 dneh ali pozneje, če se rast po tretiranju upočasni. Po uporabi listi pordečijo in nato 
porumenijo. Učinki so najprej vidni na ozkolistnem plevelu, na širokolistnem plevelu pa 
pozneje. Sredstvo ROUNDUP STAR  ostane učinkovito pri nizkih temperaturah zraka, a ne pri 
temperaturah pod lediščem, pri čemer bodo simptomi nastopili kasneje. 
 
NAVODILO ZA UPORABO: 
Sredstvo ROUNDUP STAR  se uporablja za zatiranje enoletnega, dvoletnega in ve čletnega 
ozkolistnega in širokolistnega plevela ter drevesne ga plevela  v odmerku 1,5 – 10,0 L/ha. 
Sredstvo se uporablja za zatiranje: 
- enoletnega plevela  (npr. Poa sp., Geranium sp., Stellaria media, Chamomilla sp.)  v 
odmerku 2,0 L/ha (20 mL/100 m2), 
- plazeče pirnice  (Elytrigia (=Agropyron) repens) v odmerku 3,0 – 4,0 L/ha (30-40 mL/100 
m2), 
- prsatega pesjaka ( Cynodon dactylon) v odmerku 8,0 – 10,0 L/ha (80-100 mL/100 m2), 
- ostrice ( Cyperus spp.) v odmerku 5,0 L/ha (50 mL/100 m2), 
- divjega sirka ( Sorghum halepense), kislic ( Rumex sp.)  v odmerku 4,0 – 5,0 L/ha (40-50 
mL/100 m2), 
- njivskega osata ( Cirsium arvense) v odmerku 3,0-5,0 (30-50 mL/100m2),  
- njivskega slaka ( Convolvulus arvensis) v času cvetenja v odmerku 6,0 – 8,0 L /ha (60-80 
mL/100 m2). 
Odmerek sredstva se prilagodi načinu uporabe in vrsti plevelov, ki se pojavljajo na površinah 
za tretiranje. Priporočena količina vode je 100-400 L/ha (1-4 L/100 m2). Večja količina vode je 
priporočljiva za rastline z bujnejšo rastjo. 
 
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 (robida, robinja, bršljan, srobot, ipd.) je priporočljivo jesensko tretiranje (v vinogradih 
in sadovnjakih), vendar najpozneje do sredine novembra. 
Sredstvo ne zatira njivske preslice (Equisetum arvense). 
 
Sredstvo ROUNDUP STAR  se uporablja: 
a) za zatiranje plevela  na strniš čih  v odmerku do 5,0 L/ha (50 mL/100 m2) vsaj 5 dni pred 
obdelavo ali sajenjem naslednjih rastlin v kolobarju; ob porabi vode 100-200 L/ha (1-
2 L/100 m2). 
b) za zatiranje plevela in koreninskih poganjkov ali  v času bujne rasti plevela v nasadih  
jablan in hrušk po 2. letu starosti sadovnjaka, v času po obiranju sadja, v odmerku do 6,0 
L/ha (60 mL/100 m2) oziroma 2,0 L/herbicidni pas, kar ustreza 1/3 od 1 ha površine; ob porabi 
vode 100-200 L/ha (1-2 L/100 m2). 
c) za zatiranje plevela in koreninskih poganjkov v nasadih češenj in sliv po 2.letu starosti 
sadovnjaka, v času po obiranju sadja v odmerku do 4,8 L/ha (do 48 mL/100 m2) oziroma 
1,6 L/herbicidni pas, kar ustreza 1/3 od 1 ha površine; ob porabi vode 100-200 L/ha (1-2 
L/100 m2). 
d) za zatiranje plevela v vinogradih po 4. letu starosti vinograda, v času po obiranju grozdja 
ali v času bujne rasti plevela, v odmerku do 6,0 L/ha (60 mL/100 m2) oziroma 1,5 L/herbicidni 
pas, kar ustreza 1/4 od 1 ha površine; ob porabi vode 100-200 L/ha (1-2 L/100 m2). 



e) za zatiranje enoletnega in ve čletnega  plevela pred setvijo in pred sajenjem poljš čin  v 
odmerku 1,5 - 5 L/ha (15-50 mL/100 m2), v času do 5 dni pred obdelavo ali sajenjem 
naslednjih rastlin v kolobarju, ob porabi vode 150-200 L/ha (1,5-2 mL/100 m2).  
f) za obnovo pašnikov in travnikov v času med aktivno rastjo: 
  - za zatiranje enoletnega plevela  v odmerku 3 L/ha (30 mL/100 m2), 
  - za zatiranje večletnega plevela v odmerku 4 – 6 L/ha (40-60 mL/100 m2). 
Pašnik je mogoče ponovno zasaditi 14 dni po tretiranju s sredstvom. Za zatiranje kislic 
(Rumex sp.) se priporoča točkovno zatiranje. Paša in košnja sta možni šele 7 dni po uporabi. 
Količina vode: 100-200 L/ha (1-2 L/100 m2). 
g) za zatiranje enoletnega in ve čletnega plevela  na nekmetijskih zemljiš čih , ob cestah in 
železniških progah, 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, ter v neposredni bližini zdravstvenih ustanov, v 
odmerku 1,5 - 6 L/ha (15-60 mL/100 m2) v času aktivne rasti plevela; ob porabi vode 200-400 
L/ha (2- 4 L/100 m2).  
h) v gozdnih drevesnicah iglavcev in listavcev v odmerku do 10 L/ha (do 100 mL/100 m2), 
ob porabi vode do 400 L/ha (do 4 L/100 m2). Odmerek sredstva se prilagodi vrsti plevelov, ki 
se pojavljajo.  
Tretira se: 
  - pred saditvijo dreves za zatiranje enoletnega plevela  v odmerku do 4,0 L/ha (do 40 
mL/100 m2) ter večletnega plevela  v odmerku do 5,0 L/ha (do 50 mL/100 m2), ob porabi vode 
400 L/ha (2-4 L/100 m2). Nova drevesa se lahko posadijo 7 ali več dni po tretiranju. 
  - med aktivno rastjo drevja za zatiranje enoletnega in ve čletnega ozkolistnega in 
širokolistnega plevela  v odmerku do 5,0 L/ha (do 50 mL/100 m2),  
  - med aktivno rastjo sadik za zatiranje drevesnih plevelov  v odmerku do 10,0 L/ha (100 
mL/100 m2), 
  - v času mirovanja iglavcev (spomladi (marca, aprila) ali jeseni (septembra, oktobra)) v 
nasadih sadik iglavcev (smreke in bora)  se tretira se celo površino v odmerku 1,5 - 3 L/ha 
(15-30 mL/100 m2). 
Opozorilo: Ko se tretira v bližini dreves/sadik med aktivno rastjo, se tretira pri nizkem pritisku, 
da se prepreči zanašanje škropilne brozge, ob uporabi škropilnice z nameščenimi ustreznimi 
ščitniki. 
i) za zatiranje koreninskih izrastkov in poganjkov iz štorov (panj ev) listavcev: 
- s premazovanjem odrezanih površin z 10 % raztopino (1 L v 10 L vode). Štore je najbolje 
premazati čim prej po podiranju (najbolje eno uro po podiranju), v času od novembra do 
marca. S sredstvom se ne sme tretirati po celi površini, ampak se štore (panje) premaže le 
točkovno. 
j) za zatiranje koreninskih izrastkov in poganjkov iz štorov (panj ev) iglavcev: 
- s premazovanjem odrezanih površin z 20 % raztopino (2 L v 10 L vode). Štore je najbolje 
premazati čim prej po podiranju (najbolje eno uro po podiranju), v času od novembra do 
marca. S sredstvom se ne sme tretirati po celi površini, ampak se štore (panje) premaže le 
točkovno. 
 
OPOZORILA: 
Paziti je treba, da sredstvo ne pride v stik z zelenimi in mladimi deli gojenih rastlin in rastlin na 
sosednjih zemljiščih, ker deluje preko listov. Ne sme se ga uporabljati v vročem in vetrovnem 
vremenu.  
Sredstvo se ne sme uporabljati v sadovnjakih mlajših od 2 let in vinogradih mlajših od 4 let.  
Sredstvo se lahko na istem zemljišču na kmetijskih in nekmetijskih zemljiščih uporablja največ 
enkrat v eni rastni sezoni. 
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo je fitotoksično za zelene dele rastlin. Če se sredstvo uporablja 
v skladu z navodili za uporabo, ni fitotoksično za gojene rastline (sadno drevje, trta, listavci, 
iglavci). 
KARENCA: 35 dni za sadno drevje in trto, za ostale namene je karenca zagotovljena načinom 
uporabe. 



MEŠANJE: Mešanje z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi se ne priporoča. 

MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in 
kmetijskih pridelkih  za aktivno snov glifosat so določeni s predpisi o mejnih vrednostih 
ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 

 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo ROUNDUP STAR se razvrš ča in ozna či  kot: 
 
 Piktogrami GHS:        

GHS07  
 Opozorilne besede:        Pozor 
Stavki o nevarnosti:   
H319 
Kategorija: 
Poškodbe oči 2, H319 
Dodatne informacije o 
nevarnosti:  

Povzroča hudo draženje oči.  

EUH401 Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili 
za uporabo. 

Previdnostni stavki - prepre čevanje: 
P264 
P280 

                       Po uporabi temeljito umiti roke in obraz.                      
                       Nositi zaščitne rokavice, zaščitno obleko, zaščito za oči/obraz. 

Previdnostni stavki - odziv:  
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite 
kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.  
 P337+P313  Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. 
Previdnostni stavki - shranjevanje: / 

 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 
proizvajalec oziroma zastopnik 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 je treba upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega 
voda 1. reda 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 primerno zaščitno obleko 
(delovni kombinezon) in zaščitne rokavice. Med tretiranjem s traktorsko nošeno/vlečeno 
škropilnico mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon), zaščito 
za obraz/oči in zaščitne rokavice. Med tretiranjem z ročno/oprtno škropilnico mora delavec 
uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon), zaščito za obraz/oči, trpežno 
obutev in zaščitne rokavice.  
Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge 
hlače, majica z dolgimi rokavi). 
DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se tretirane površine 
posušijo.  
 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega področja na svež 
zrak ali v dobro prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. Zagotoviti je 
treba osnovne življenjske funkcije. Pokliče se zdravnika in se mu pokaže originalno 
embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva. 
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 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. 
Specifičen protistrup ni poznan. Zdravljenje je simptomatično in podporno.  
 


