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

 
 

Konsentrat   
Konsentrat 

Mot kveke og andre ugras 
i småhager m.v.
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SAMMENSETNING: 
Glyphosat 120g/l (11,3%)

ADVARSEL
Skadelig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirk-

ninger i vannmiljøet. Unngå innånding av sprøytetåke. Oppbevares innelåst og 
utilgjengelig for barn. Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).



280 mL
11054982

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for 
mennesker og miljø. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med 
godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride 
den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

ROUNDUP GARDEN

Vask hender og ansikt når 
arbeidet er ferdig eller 
avbrytes.

FORSIKTIGHETS-
REGLER

Kan brukes til ugrasrenhold i hagen, i grusganger, 
innkjørsler osv.

SAMMENSETNING

Tomemballasjen skylles 
minst tre ganger med vann 
og innholdet tømmes i 
sprøytetanken. Rester fra 
sprøytetanken fortynnes 
omlag 5 ganger med vann 
og sprøytes ut i henhold til 
bruksrettledningen. Skyll 
sprøyteutstyr med vann etter 
bruk på et sted som ikke 
gir fare for forurensning av 
vannforekomster. Ved skifte 
av preparat for sprøyting 
i ømfintlige kulturer må 
sprøyteutstyret rengjøres med 
soda, salmiakk eller annet 
anbefalt vaskemiddel.

RENGJØRING

Rengjort emballasje leveres 
med husholdningsavfall. 
Plastemballasje kildesorteres.
Konsentrerte plantevernmiddel-
rester og ikke rengjort emballasje 
må innleveres til mottak for farlig 
avfall.

Etter behandling med  Roundup Garden må det gå 10 
dager før jorden igjen kan bearbeides og det kan såes 
og plantes. Dette for å sikre at Roundup Garden er 
transportert rundt i hele planten og helt ned i roten.

AVFALLS
-HÅNDTERING

Trykk og vri
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Tas opp av bladene og transporteres rundt i hele 
planten. 5-10 dager etter behandling begynner 
gulfarging av bladene. På grunn av transporten rundt i 
hele planten vil også roten bli effektivt bekjempet.

Bekjemper ett- og flerårige ugrasarter. Effektiv mot 
vanskelig ugras som f.eks. kveke, skvallerkål og 
brennesle. Roundup® Garden påføres ved sprøyting 
eller påstryking på grønne blader i aktiv vekst. Unngå 
at det kommer sprøytevæske på planter som ønskes 
bevart. Skulle likevel slike planter bli truffet av 
sprøytevæske fjernes blader og grener som er truffet av 
sprøytevæske umiddelbart. Planten vil da kunne unngå 
skade. Middelet må ikke brukes til ugrasfjerning i plen 
med mindre man ikke samtidig vil fjerne alt gras for å 
så ny plen eller annet.

BRUKSOMRÅDE

VIRKEMÅTE

BEHANDLINGSMÅTE 
BRUKSRETTLEDNING

Behandling utføres i stille vær med utsikt til opphold de 
første 6 timer etter behandling. TILVIRKER

Sprøyting
For ugress bruk 2 korker (40ml) Roundup Garden per. 1 liter 
vann i sprøyte. Rekker til 15- 20 m².

Påstrykning 
Ugras: Påfør bladene en blanding av 1 del Roundup  
Garden og 1 del vann.

Røtter: Umiddelbart etter felling påstrykes konsentrat 
av Roundup Garden på hele snittflaten.
NB! Røtter fra nabotrær kan være sammenvokste med 
det felte treet.

Monsanto Crop Sciences Norway AS
Strømsveien 195
N-0668 OsloT

PLANTING/SÅING

VÆRFORHOLD

DOSERING

IMPORT

TILVIRKER

DISTRIBUTØR 

Monsanto Co U.S.A.

10 og 20ml 
målekapsel

Vennligst les på baksiden av
etiketten for mer opplysninger

Nordic Garden AS
Borgenskogen
N-3160 Stokke
Tel. 33 38 18 20
www.info-roundup.no


