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SÅ AT UGRESSET 
IKKE KOMMER 

TILBAKE

BEKJEMPER
RØTTENE

Tillatt brukt i hobbyhager, 
mot kveke og andre ugress i 
grusganger, innkjørsler, m.v.
Ny effektiv formel som 
fungerer optimalt selv under 
vanskelige værforhold



280 mL
Trykk og vri

10 og 20ml målekork

Vennligst les på baksiden av
etiketten for mer opplysninger

ROUNDUP® OPTIMA
Kontroll av Dosering Areal som dekkes

Små ettårige lett bekjembare 
ugrasarter.

1 kork (20ml) til 1 liter  vann Ca. 20 m²

Store flerårige ugrasarter. 1,5 kork (30ml) til 1 
liter  vann

Ca. 20 m²

Stort ugress som er vanskelig 
å bekjempe som for eksempel 
skvallerkål, brennesle, og kjempe 
bjørneklo

2 korker (40ml) til 1 
liter vann

Ca. 20 m² Sikre full dekning av 
ugress med
sprøytevæsken. Fortsette til rett før 
væsken renner av.

Renovering av plen 2 korker (40ml) til 1 
liter vann

Ca. 20 m²

Trær (trestammer), busker 
og hekker

3 korker (60ml) til 40 
ml vann

Pensle hele stammens snittflate umid-
delbart eller felling.  Vær forsiktig så ikke 
nærliggende til av samme art blir skadet. 

Ugress med hul stamme som 
for eksempel bambus og 
japanslirekne 

3 korker (60ml) til 40 
ml vann

Kutt stammen ca. 20 cm over bakken. 
Hell 5-10 ml av den oppløste Roundup 
Optima inn i den hule stammen som står 
igjen (bruk en egnet engangssprøyte).

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

BRUKSOMRÅDE
Kan brukes til bekjempelse av ugress i hagen, på grusganger, innkjørsler, til bekjem-
pelse av uønsket tre- og buskvegetasjon osv.

Må bare oppbevares i originalbeholderen.

BRUKSRETTLEDNING
Bekjemper ett- og flerårige ugressarter. Effektiv mot vanskelig ugress som f.eks. 
kveke, skvallerkål og brennesle. Roundup® Optima 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. Produktet kan brukes til bekjempelse a gjenvekst fra felte trær og 
busker ved å stryke midlet på snittflaten umiddelbart etter felling. Middelet må ikke 
brukes til ugressfjerning i plen med mindre man ikke samtidig vil fjerne alt gras og 
ugress for å så ny plen eller annet.

VIRKEMÅTE
Tas opp av bladene og transporteres rundt i hele planten. 5-10 dager etter behandling 
begynner bladene å bli gule. På grunn av transporten rundt I hele planten vil også 
roten bli effektivt bekjempet. 

PLANTING/SÅING
Etter behandling med Roundup Optima må det gå minst 5 dager før jorden igjen 
kan bearbeides og det kan såes og plantes. Dette for å sikre at Roundup Optima er 
transportert rundt i hele planten og helt ned i roten.

VÆRFORHOLD
Behandling utføres i stille vær med utsikt til opphold den første time etter behandling. 

RENGJØRING 
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. 

AVFALLSHÅNDTERING
Rengjort emballasje leveres med husholdningsavfall. Plastemballasje kildesorteres. 
Konsentrerte plantevernmiddelrester og ikke rengjort emballasje må innleveres til 
mottak for farlig avfall. 

FORSIKTIGHETSREGLER
Bruk vernehansker av neopren 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 Giftinformasjonen 
tlf. 22 59 13 00.

Førstehjelp

Øyekontakt 
Skyll straks med rikelige mengder vann. 
Hvis det er lett å gjøre, fjern kontaktlinser.

Hudkontakt 
Tilsølte klær, armbåndsur og smykker må fjernes straks. 
Vask tilsølt hud med store mengder vann. 
Vask klær og rengjør skoene før gjenbruk.

Innånding 
Flytt til frisk luft. 

Svelging 
Gi umiddelbart vann å drikke. 
Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. 
Hvis symptomer oppstår, kontakt lege.

SAMMENSETNING:
Glyphosat 120 g/l (11 % w/w)

REG.NR. 2016.39.
Avgiftsklasse 6

® Reg. varemerke tilh. Monsanto Technology LLC 

IMPORT: 
Monsanto Crop Sciences Norway AS
Strømsveien 195, N-0668 Oslo
TILVIRKER: 
Monsanto Europe S.A. Belgien
DISTRIBUTØR: 
Nordic Garden AS
Borgeskogen, N-3160 Stokke
Tel. 33 38 18 10
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Unngå innånding av aerosoler.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).
Unngå forurensning av vannmiljøet med produktet eller emballasjen. 
Ikke rengjør spredeutstyr nær overflatevann/unngå forurensning via 
avrenning fra gårdsplasser og veier.

recto recto verso
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