
2. UPORABA 
 
NAČIN DELOVANJA:  
Sredstvo ROUNDUP GEL se uporablja kot sistemični neselektivni herbicid za neprofesionalno 
uporabo na okrasnih gredah, vrtovih, tratah, peščenih in tlakovanih poteh, dovozih, dvoriščih, 
drugih trdih površinah ter ob robovih trat in ograj ah, 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, za 
zatiranje  enoletnega in večletnega širokolistnega in ozkolistnega plevela z globokimi koreninami, 
vključno s travami, regratom, kislico, koprivo, regačico, slakom in osatom. Sredstvo se nanaša na 
zelene dele plevela brez priprave škropilne brozge, ker je že pripravljeno za uporabo.  
 

NAVODILA ZA UPORABO: 
ODPIRANJE in PRIPRAVA PLASTENKE:  
 • Ob strani plastenke se stisne 2 modra jezička, dvigne pokrovček in odstrani pred prvo uporabo še folijo.  
 • Pred prvo uporabo sredstva se pripravi plastenko za uporabo tako, da se moder gumb pritisne približno 
20-krat, da gel izstopi na vrhu plastenke. 
UPORABA SREDSTVA: 
 • Na plastenki se pritisne (klikne) gumb tako, da gel izstopi. 
 • S plastenko se je treba dotakniti ali obrisati listno površino in druge zelene dele plevela. Gel se 
oprime plevela.  
 • Sredstva ni treba enakomerno nanesti na celotno površino lista.  
• 1 pritisk gumba je potreben za zatiranje enoletnega širokolistnega in ozkolistnega plevela.  
• 2 pritiska gumba sta potrebna za zatiranje večletnega širokolistnega in ozkolistnega plevela.  
• Odmerek (1 pritisk gumba) se uporabi za plevel s povprečno listno površino 300 cm² ali (20 cm krat 15 cm); 
če se zatira večji plevel, je potrebnih več pritiskov gumba.  
• Za zatiranje večletnega in večjega plevela se izdelek vedno nanese na najmlajši del rastline. 
• Optimalne temperature zraka ob tretiranju so od 10 do 20 °C. 
• Visoka zračna vlažnost vpliva na kakovost površine listov in s tem pospešuje sprejem herbicida v rastlino.  
 • Na enoletnih tretiranih plevelih se opazijo znaki venenja 4 dni po tretiranju, na večletnih plevelih 7 do 10 dni 
po tretiranju. Plevel popolnoma propade v 30 dneh po tretiranju. Večino plevelov zatre že po prvem 
tretiranju. 
 • Če plevel še naprej raste oziroma se obraste, se tretiranje po potrebi ponovi.  
ČAS UPORABE: S sredstvom se tretira v času rastne dobe, ko rastline aktivno rastejo in imajo razvito 
dovolj veliko listno površino. Plevel se zatira do 7 dni pred okopavanjem ali obdelavo zemlje, da se 
sredstvo lahko premesti v korenine in deluje. Za najboljši rezultat je treba sredstvo nanesti na večletni 
plevel  pred začetkom cvetenja. 
ZAPIRANJE PLASTENKE PO UPORABI:  
 • Na plastenko se nazaj namesti pokrov in pritisnite tako, da pokrov zaskoči na plastenko. 
 
OPOZORILA: S sredstvom se lahko na isti površini tretira največ tri krat v eni rastni dobi. Če v 6 urah 
po tretiranju pade dež, se učinkovitost izdelka zmanjša in bo morda tretiranje treba ponoviti. 
FITOTOKSIČNOST: Paziti je treba, da sredstvo ne pride v stik z gojenimi in drugimi rastlinami, ker 
je fitotoksično za zelene dele rastlin. Da bi se preprečil prenos sredstva na druge rastline, se v območju 
tretiranja ne sme hoditi, dokler se izdelek ne posuši. 
MEŠANJE: Sredstvo se ne meša z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi. 
KARENCA: 7 dni za vrtnine. 
 



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

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo ROUNUP GEL se razvršča in označi  kot: 
 
Piktogrami GHS: / 
 Opozorilne besede: /       
Stavki o nevarnosti: /   
Kategorija: / 
Dodatne informacije o 
nevarnosti:  

  

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

Previdnostni stavki - preprečevanje: 
P102 Hraniti zunaj dosega otrok. 
P281 Uporabiti predpisano osebno zaščitno opremo. 
Previdnostni stavki - odziv: / 

 Previdnostni stavki - odstranjevanje: 
P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali 

odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže. 
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.  
VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom in med nanašanjem sredstva na 
rastline mora uporabnik uporabljati primerne zaščitne rokavice. 
DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se sredstvo na tretiranih rastlinah  
popolnoma posuši. Stik s tretiranimi rastlinami je dovoljen 7 dni po uporabi sredstva. Oseba, ki pride v 
stik s tretiranimi rastlinami, mora uporabljati zaščitne rokavice. 
 
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 in poiskati 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 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 navodila za uporabo.  
Napotki za zdravnika: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Specifičen 
protistrup ni poznan. Zdravljenje je simptomatično.  
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