RECTO

RECTO
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

BRUGSANVISNING:

ROUNDUP® G

Läs alltid etiketten före användning!
Före användning

• Ha gott om tid och använd sunt förnuft vid användning. • Spruta
när det råder vindstilla och inget regn förväntas de närmsta timmarna efter behandling. • Använd skyddshandskar och skyddsglasögon
och gärna långa byxor/ärmar och gummistövlar. • Gå igenom och mät
det område du ska behandla. • Spruta ogräset när växten är i god
tillväxt. • Använd en spruta, som är beräknad till ogräsmedel.
• Använd alltid den medföljande mätbägaren för korrekt dosering.
• Spruta aldrig i närheten av brunnar och avlopp.
Under användning

• Träffa bara bladen på ogräset. • Undvik att träffa växter, som ska
sparas. • Undvik att vätskan rinner av bladen. • Använd ej på gräsmattan.
Efter användning

• Efter användning rengörs sprutan 3 gånger med vatten och
sköljningsvattnet sprutas på de redan behandlade områdena.
• Sköljvattnet och rester får inte hamna i brunnar och avlopp.
• Flaskan bör förvaras frostfritt och oåtkomligt för barn och husdjur.
• Tomflaskan får inte återanvändas och kan sorteras som hård plast i
källsorteringen. • Tvätta händerna efter arbetet. • Fullständig transport av medlet ända ut i rotspetsarna tar 10 dagar. • För att undvika
utväxt igen från roten ska ogräset tas bort först efter 10 dagar.

Läs den fullständiga informationen
på baksidan av etiketten

Ogräsutrotning före sådd

På igengrodda ytor.

DOSERING:

Spruta: För alla ogräsarter används 2 kapsyler
(40 ml) Roundup G per liter vatten. Räcker till
ca. 20 m².
Pensling:
Ogräs; Pensla bladen med en blandning av 1 del
Roundup G och 1 del vatten.
Trädstam; Pensla omedelbart efter fällningen
med oförtunnat Roundup G på hela snittytan.
Var uppmärksam på att granträd kan vara av
samma bestånd då rötterna kan vara hopväxta.

5707441001393
Tryck och vrid

280 ml

xxxxxxxx

Distributör :
Econova Garden AB
Box 90, 616 21 Åby
Tel: 011-36 81 50
Fax: 011-36 81 69
info.garden@econova.se
www.econova.se
www.info-roundup.se

VERSO

Kapsyl med
markering för
10 och 20 ml

ROUNDUP® G är ett totalbekämpningsmedel avsett att sprutas eller avstrykas på gröna blad och
stamdelar och har verkan mot de flesta växtslag.
Användningsområden : Invid staket, mellan
plattor och många andra områden.
VERKNINGSSÄTT

Medlet tas upp av växtens gröna delar och
transporteras runt i hela växten. Även roten dör
och skjuter inga nya skott. Effekten syns efter
5-10 dagar. Jorden kan bearbetas och planteras/
sås i 10 dagar efter behandling.

Registreringsinnehavare :
Monsanto Crop Sciences Denmark A/S
Postbox 659
DK-2200 Köpenhamn N
® Registrerat varumärke Monsanto

