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Myyntipäällyksen teksti

ROUNDUP EXPRESS
Rikkakasvien torjuntaan

Säilytä lasten ulottumattomissa.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.
För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
Tehoaine:

glyfosaatti 7,2 g/l (glyfosaatin isopropyyliamiinisuolana)
pelargonihappo 20,4 g/l

Valmistetyyppi: AL
Käyttäjäryhmä: Kuluttajakäyttäjät
Käyttötarkoitus:
Rikkakasvien torjuntaan pienialaisilta viljelyksiltä sadonkorjuun jälkeen ja
viljelemättömiltä alueilta.
Ympäristöhaittojen ehkäisy:
Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä.
Vesistöihin rajoittuvilla alueilla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden
suojelemiseksi 3 metrin suojaetäisyys vesistöihin.
Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen
keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen
jätepisteeseen.
Suojainohjeet:
Valmistetta käsiteltäessä suositellaan käytettäväksi kemikaalinkestäviä suojakäsineitä
(esim. nitriili).
Käyttöohje:
Valmistetta käytetään pesäkekäsittelynä rikkakasvien torjuntaan pienialaisilta
viljelyksiltä sadonkorjuun jälkeen ja viljelemättömiltä alueilta.
Ruiskuta valmistetta sellaisenaan torjuttavien kasvien vihreille lehdille kunnes niiden
lehdet kostuvat kauttaaltaan. Heinät tuhoutuvat pienemmällä käyttömäärällä kuin
leveälehtiset kasvit. Ruiskuta aamupäivällä poutasäällä. Voimakas kuivuus ennen
ruiskutusta tai sade ruiskutuksen jälkeen voivat heikentää valmisteen tehoa.
Valmisteella on nopea teho ja se näkyy yleensä jo 6 tunnissa.
Viljelemättömät alueet (hiekkakäytävät, rakennusten ja rakenteiden reunat yms.):
Ruiskutus kesä-elokuussa, kun rikkakasvit ovat vihreitä ja mahdollisimman kookkaita.
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Viljelysmaat sadonkorjuun jälkeen:
Käytetään kestorikkakasvien (juolavehnä ym.) torjuntaan heinä-syyskuussa
sadonkorjuun päätyttyä, kun rikkakasvit ovat täysin kehittyneitä. Maata ei saa muokata
ennen ruiskutusta eikä ruiskutuksen jälkeen ennen rikkakasvien ruskettumista.
Käyttömäärä:
10 - 20 painallusta /m², eli kunnes lehdet kauttaaltaan kostuvat.
Huomautukset:
Vaarallista lehdille ruiskutettuna kaikille kasveille. Puiden runko- ja tyvivesat on
poistettava vähintään viikkoa ennen käsittelyä. Valmistetta ei saa ruiskuttaa puiden
lehdille ja oksiin. Valmiste ei tehoa maan kautta.
Valmiste vaikuttaa kortteita ja puutuneita havupuita lukuun ottamatta lähes kaikkiin
kasveihin. Ruiskutettaessa rikkakasvien tulee olla vihreitä ja hyvässä kasvussa.
Valmiste imeytyy lehdille tai puun tuoreelle kannolle ruiskutettuna kasviin ja hävittää
sen juurineen. Teho monivuotisiin rikkakasveihin on parhaimmillaan juuri ennen
kukintaa.
Vältettävä aineen kulkeutumista jalkineissa esim. nurmikolle.
Alin varastointilämpötila on +0 o C.

Luvanhaltija: xxx
Valmistaja ja pakkaaja: xxx
Edustaja Suomessa: xxx
Rekisterinumero: 3103
Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: 000
Nettotilavuus: 000

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena
10.9.2014.

