
2. UPORABA: 
 
FFS Roundup Alphée se uporablja kot neselektivni sistemični herbicid, ki je že pripravljen za uporabo, 
za zatiranje enoletnega in večletnega plevela na prostem. S premikom razpršilne šobe (poteg 
navzven) se lahko izbere dve možnosti tretiranja: klasično s curkom ali s peno.  
 
Površina Uporaba Koncentracija 

Neobdelane (nekmetijske) 
površine: poti in dvorišča, 
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. 

Nastavi se razpršilno šobo in poškropi posamezen plevel iz 
oddaljenosti 30-50 cm 

33 ml/ m² 

Sadovnjaki (pod drevesi) 
Nastavi se razpršilno šobo in poškropi posamezen plevel iz 
oddaljenosti 30-50 cm 

33 ml/ m² 

Trata  (obnova trate – uničenje 
stare trate vključno s plevelom)  

Nastavi se razpršilno šobo ter poškropi staro trato in plevel 
iz oddaljenosti 30-50 cm. Travo se lahko ponovno seje 7 
dni po uporabi sredstva in pripravi tal (zemljo je potrebno 
prekopati in obrniti). 

33 ml/ m² 

Okrasne rastline (obnova 
grede – uničenje starih okrasnih 
rastlin vključno s plevelom)  

Nastavi se razpršilno šobo ter poškropi stare okrasne 
rastline in plevel iz oddaljenosti 30-50 cm. Nove rastline se 
lahko posadi 7 dni po uporabi sredstva in pripravi tal 
(zemljo je potrebno prekopati in obrniti). 

33 ml/ m² 

Za učinkovito delovanje herbicida je potrebno plevel dobro omočiti. Po šestih urah dež obloge ne 
more več izprati. Poln učinek delovanja se pokaže po 2-3 tednih. 

Dobro zatira: njivski slak (Convolvulus arvensis), kislice (Rumex sp.), navadni gabez (Symphytum 
officinale), njivski osat (Cirsium arvense), jetičnike (Veronica sp.), ščir (Amaranthus sp.), belo 
metliko (Chenopodium album), veliko koprivo (Urtica dioica), navadni  lapuh (Tussilago farfara), 
kamilice (Matricaria sp.), navadni grint (Senecio vulgaris), plezajočo lakoto (Galium aparine), dresni 
(Polygonum sp.), navadni regrat (Taraxacum officinale), navadno lobodo (Atriplex patula), plazečo 
pirnico (Elymus repens), škrlatnordečo mrtvo koprivo (Lamium purpureum), navadno zvezdico 
(Stellaria media), navadni plotni slak (Calystegia sepium) in druge. Ne zatira oz. slabo zatira: malo 
koprivo (Urtica urens), belo plazečo deteljo (Trifolium repens), homulice (Sedum sp.), poljsko 
preslico (Equisetum arvense) in močvirsko preslico (Equisetum palustre). 

 
OPOZORILA: Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ en krat v eni rastni sezoni. 
Sredstva se ne sme uporabljati v vročem in vetrovnem vremenu. Pri tretiranju pod sadnim drevjem je 
potrebno uporabiti ščitnik, da se prepreči zanašanje sredstva.  Sredstva se ne sme uporabljati v 
sadovnjakih mlajših od dveh let.  
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo je fitotoksično za gojene rastline, če pride na njihove zelene dele. 
KARENCA: Karenca za sadno drevje je 42 dni.  
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejna vrednost ostankov za aktivno snov glifosat  za sadje je v 
skladu s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo Roundup Alphée se razvršča in označi kot: 



 
S2  Hraniti izven dosega otrok. 
S13  Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. 
S20/21  Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi. 
S36/37  Med delom nositi primero zaščitno obleko in rokavice. 
 
Proizvajalec 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. 
Proizvajalec oziroma zastopnik mora o spremembi obvestiti Fitosanitarno upravo RS. 
 
OPOZORILA: Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov  
tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 15 m 
tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda. 
 
MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi:  Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak, se ji zagotovi 
osnovne življenjske funkcije ter se jo zavaruje pred mrazom ali vročino. Osebi z moteno zavestjo se ne 
da ničesar piti, niti se ji ne izziva bruhanja. Takoj je potrebno poklicati zdravnika in mu pokazati 
originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo pripravka. 
V primeru stika s kožo: Takoj je potrebno sleči kontaminirano obleko ter kožo temeljito umiti z vodo 
in milom. Če se pojavijo znaki draženja se pokliče zdravnika.  
V primeru stika z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in  oči temeljito spere s čisto 
vodo. V primeru draženja se je potrebno posvetovati z zdravnikom ali okulistom. 
V primeru zaužitja: Usta se spere z vodo. Bruhanja se ne izziva. Takoj je potrebno poiskati zdravniško 
pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. 
Pri vdihavanju: Pri vdihavanju se je potrebno ravnati po splošnih ukrepih. 
Navodilo zdravniku: Specifičnega antidota ni. Zdravljenje je simptomatsko. 
 


