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KLAR TIL BRUK

U G R E S S M I D D E L

Plantevernmiddel: mot ugress
Tillatt brukt i hobbyhager - klar til bruk
Sammensetning: Pelargonsyre 43,1 g/l (4,31% w/w)
Formuleringstype: AL - Bruksferdig løsning
Avgiftsklasse 7
Reg.nr. 2021.19
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Veldig hurtigvirkende  
SPEED
Bekjemper ugress og mose

1 TIME

SYNLIG 
EFFEKT ETTER

info-roundup.no

Uten Glyfosat*

KiWi 1 + 1,3 L

FRONT

NO
RoundUp Speed 

1000 ml



 

Bruksrettledning

   

SPEED

Dosering
Sprøyt til ugress og mose er lett fuktige. 30 l/daa (tilsvarer 30 ml/m2 eller ca 24 pumpeslag), totalt maks 
120 l/daa per år. Maks 4 behandlinger per år, med minst 7 dager mellom behandlinger. 

Ugressmiddel

Roundup® er et registrert varemerke 
og brukes under lisens.
www.info-roundup.no

Registreringsholder: 
Evergreen Garden Care 
Österreich GmbH
Franz-Brötzner-Str. 11-13 
5071 Wals-Siezenheim, Österrike
Distributør: 
Grønn Industri AS
Vekstveien 15, 3474 Åros
Tel: 31292100

Batch nr./produksjonsdato:  
Påtrykt emballasjen. Minimum to års 
holdbarhet fra produksjonsdato i uåpnet 
emballasje.
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Bruksrettledning
Rist �asken før bruk. Speed er et ugressmiddel som 
påvirker de �este, ikke-treholdige, plantedeler og blader. 
Beste resultater oppnås på mindre ugress, ikke større 
enn 10 cm. Produktet skal brukes når ugresset vokser, 
fra april til oktober, ved temperaturer over 12 ° C. Kort tid 
etter behandlingen begynner planten å visne. Plantens 
røtter er ikke under kontroll, noe som betyr att ny vekst 
kan oppstå i �erårige ugras. Ytterligere behandling kan 
derfor være nødvendig. Speed brytes raskt ned i jorden. 
Når ugresset har visnet, er det mulig å plante og så.

Trykk

Vri

Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke preparatet 
i strid med godkjente bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

Nettoinnhold: 

1 L

*DENNE PÅSTANDEN FREMMES FOR Å SKILLE MELLOM
 FORMLER SOM KAN INNEHOLDE GLYFOSAT.

Bruksområde
Til bruk på gjennomtrengelige over�ater på stier, tun, på bakken 
rundt prydbusker og trær.
Virkeområde
Ugressmiddel mot tofrøblada ettårige ugress, tunrapp og mose. 
E�ekten er forbigående på etablerte �erårige ugress, men 
nyspirte planter fra frø kan være mer følsomme.
Virkemåte
Speed er et ikke selektivt plantevernmiddel med virkning på blad 
og grønne stengler hos en lang rekke ugress. Det er avgjørende 
for resultatet at hele ugresset 
blir godt dekket med væske.
Første hjelp
Hudkontakt: Vask med vann og 
såpe.
Øynekontakt: Skyll med vann. 
Løft øyelokket, �ern evt. 
kontaktlinser, fortsett deretter å 
skylle øyet. Kontakt øyelege hvis 
irritasjonen vedvarer.
Svelging: Skyll munn med vann. 
IKKE framkall brekning. Hvis 
symptomer  fremkommer, 
kontakt lege.

SPEED
Ugressmiddel

5
70
74
41

55
39
84

*DENNE PÅSTANDEN FREMMES FOR Å
 SKILLE MELLOM FORMLER SOM KAN
 INNEHOLDE GLYFOSAT.

Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke preparatet i 
strid med godkjente bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

Speed har god e�ekt mot �ere tofrøbladete ettårige ugress og mot visse enfrøbladete ugress i tidlige 
utviklingsstadier i hage, inkludert: Kløver (Trifolium-arter), kjempe-arter (Plantago-arter), tungras/hønse-
gras (Polygonum-arter), løvetann (Taraxacum o�cinalis), vassarve (Stellaria media), veronika-arter, 
smånesle (Urtica urens), meldestokk (Chenopodium album), åkersvineblom (Senecio vulgaris), svartsøtvier 
(Solanum nigrum), dylle-arter (Sonchus-arter), sneglebelg (Medico lupulina), gjetertaske (Capsella bursa-
pastoris), geitrams (Chamerion angustifolium), jordrøyk (Fumaria o�cinalis), peruskjellfrø (Galinsoga 
parvi�ora), tvetann-arter (Lamium-arter), tunrapp (Poa annua), linbendel (Spergula arvensis), balderbrå-
arter (Matricaria-arter).

Forsiktighetsregler
Bruk hansker og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Vask hender og ansikt når 
arbeidet er ferdig eller avbrytes. Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjo-
nen tlf. 22 59 13 00. Alle grønne plantedeler som blir tru�et av sprayvæsken blir skadet. Unngå derfor å 
spraye på planter som ønskes bevart. Produktet skal ikke brukes hvis det er fare for drift til over�atevann. 

Resistensrisiko
Speed inneholder det aktive sto�et pelargonsyre (virkemekanisme HRAC gruppe Z). Risiko for 
resistenutvikling mot pelargonsyre er svært liten. For å minske resistensutvikling anbefales det å ikke 
bruke middel med samme virkemåte år etter år på samme plass.

Oppbevaring
Oppbevares tørt og kjølig, men frostfritt. Må ikke utsettes for direkte sollys. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Avfallshåndtering
Rester av plantevernmiddel og emballasje må inleveres til mottak for farligt avfall. 
Det er forbudt å bruke tom emballasje til andre formål.

Bruksområde

Stier, tun, på bakken 
rundt prydtrær og 
-busker (friland)

På bakken rundt 
prydtrær og -busker 
(friland)

Ettårige tofrøbladete 
ugress

Tunrapp

Mosearter

Sprøyt 30 ml/m2 
(under eller mellom 
de dyrkede plantene 
når det gjelder 
prydtrær og -busker

I løpet av 
vegetasjonsperioden. 
Etter spiring av 
ugress opptil maks 10 
cm veksthøjde

I løpet av vegetasjons-
perioden. Etter frem-
vekst eller opp-
blomstring av mose.

Ugress Dose Periode

EUH 208 Inneholder 5-klor-2metyl-2H-isotiazol-3-on (CMIT) 
og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (MIT). Kan forårsake allergisk 
reaksjon. Unngå forurensning av vannmiljøet med 
produktet eller emballasjen. Ikke rengjør spredeutstyr nær 
over�atevann/unngå forurensning via avrenning fra gårds-
plasser og veier. Må ikke brukes nærmere enn 3 meter fra 
over�atevann, som f.eks. innsjøer, bekker, vannførende 
grøfter og hagedammer. Dersom det er nødvendig med 
legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. 
Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk. 
Bruk egnet vernutstyr (se forsiktighetsregler). 
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).
Sammensetning: Pelargonsyre 43,1 g/l (4,31% w/w)
Formuleringstype: AL - Bruksferdig løsning

Trykk

Vri

Batch nr./produksjonsdato:  
Påtrykt emballasjen. Minimum to års holdbarhet 
fra produksjonsdato i uåpnet emballasje.

Bruksrettledning
Rist �asken før bruk. Speed er et ugressmiddel som 
påvirker de �este, ikke-treholdige, plantedeler og blader. 
Beste resultater oppnås på mindre ugress, ikke større enn 
10 cm. Produktet skal brukes når ugresset vokser, fra 
april til oktober, ved temperaturer over 12 ° C. Kort tid 
etter behandlingen begynner planten å visne. Plantens 
røtter er ikke  under kontroll, noe som betyr att ny vekst 
kan oppstå i �erårige ugras. Ytterligere behandling kan 
derfor være nødvendig. Speed brytes raskt ned i jorden. 
Når ugresset har visnet, er det mulig å plante og så.

EUH 208 Inneholder 5-klor-2metyl-2H-isotiazol-3-on 
(CMIT) og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (MIT). Kan 
forårsake allergisk reaksjon. Unngå forurensning av 
vannmiljøet med produktet eller emballasjen. Ikke 
rengjør spredeutstyr nær over�atevann/unngå 
forurensning via avrenning fra gårdsplasser og veier. 
Må ikke brukes nærmere enn 3 meter fra over�ate-
vann, som f.eks. innsjøer, bekker, vannførende 
grøfter og hagedammer. Dersom det er nødvendig 
med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett 
for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Les 
etiketten før bruk. Bruk egnet vernutstyr (se 
forsiktighetsregler). Uskadeliggjør tomemballasjen 
(se avfallshåndtering).
Sammensetning: Pelargonsyre 43,1 g/l (4,31% w/w)
Formuleringstype: AL - Bruksferdig løsning

Bruksområde
Til bruk på gjennomtrengelige over�ater på stier, tun, på bakken 
rundt prydbusker og trær.
Virkeområde
Ugressmiddel mot tofrøblada ettårige ugress, tunrapp og mose. 
E�ekten er forbigående på etablerte �erårige ugress, men 
nyspirte planter fra frø kan være mer følsomme.
Virkemåte
Speed er et ikke selektivt plantevernmiddel med virkning på 
blad og grønne stengler hos en lang rekke ugress. Det er 
avgjørende for resultatet at hele ugresset blir godt dekket med 
væske.
Første hjelp
Hudkontakt: Vask med 
vann og såpe.
Øynekontakt: Skyll med 
vann. Løft øyelokket, �ern 
evt. kontaktlinser, fortsett 
deretter å skylle øyet. 
Kontakt øyelege hvis 
irritasjonen vedvarer.
Svelging: Skyll munn med 
vann. IKKE framkall 
brekning. Hvis symptomer
fremkommer, kontakt 
lege.

Roundup® er et registrert varemerke 
og brukes under lisens.
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