
 
Otwarcie pojemnika. Ścisnąć dwa dolne brzegi niebieskiej pokry-
wy zamykającej pojemnik. 
Pokrywę wysunąć i odłożyć. 
Usunąć aluminiową folię zabezpieczającą otwory pojemnika. 4
Przed pierwszym użyciem środka nacisnąć około 20  krotnie 
niebieski przycisk umieszczony w dolnej części pojemnika, aż żel 
pojawi się w odbezpieczonych otworach pojemnika.
Po pracy. Dokładnie zamknąć pojemnik nakładając szczelnie niebieską  
pokrywę.
Stosowanie. Naciśnięcie niebieskiego przycisku umieszczonego     
przy dnie pojemnika powoduje pojawienie się żelu, którym delikatnie 
dotykać/mazać liście chwastów. 
Nie ma potrzeby dokładnego pokrycia żelem całej powierzchni liści 
chwastu. Jedno naciśnięcie przycisku uwalnia żel wystarczający na 
przeniesienie środka na chwast jedno lub dwuliścienny, dwukrotne 
naciśnięcie uwalnia żel potrzebny na zniszczenie chwastu wielolet-
niego, głęboko korzeniącego się.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania – 20 ml/m2

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania – 20 ml/m2

Chwasty łatwiejsze do zwalczania (jedno lub dwuliścienne): 
1 naciśnięcie przycisku = 0,3 ml żelu. 
Chwasty trudniejsze do zwalczania (wieloletnie): 
2 naciśnięcia przycisku = 0,6 ml żelu.  
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 3.  
Żelem można mazać chwasty w każdym terminie, gdy chwasty akty-
wnie rosną i mają odpowiednio rozwiniętą powierzchnię liści zdolną 
do absorpcji środka. Pomazane środkiem chwasty pozostawić na 
7 dni pozwalając na przemieszczenie się substancji czynnej środka 
do systemu korzeniowego i skuteczne zniszczenia chwastu. 
W razie potrzeby zabieg powtórzyć.

Chronić przed mrozem

140 ml

      DZIAŁANIE NA CHWASTY 

Roundup Żel jest herbicydem dolistnym o działaniu 
układowym. Pobierany jest przez zielone części roślin, 
a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do 
jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując 
ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka 
(żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni 
od zabiegu. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza 
oraz silne nasłonecznienie przyspieszają jego działanie.
Jednorazowy zabieg środkiem Roundup Żel niszczy 
większość chwastów, wyrastających na przejściach, prze-
jazdach, ścieżkach ogrodowych, jak również na powie-
rzchniach utwardzonych lub wyłożonych żwirem, wzdłuż 
krawędzi trawników i ogrodzeń. Środek jest szczególnie 
przydatny do zwalczania chwastów na kwietnikach i po-
jemnikach z roślinami ozdobnymi oraz na warzywnikach, 
trawnikach, wokół krzewów i na innych trudno dostępnych 
miejscach.
Roundup Żel zwalcza chwasty takie jak: przymiotno 
kanadyjskie, przytulia czepna, lucerna nerkowata, rzodkiew 
świrzepa, mlecz zwyczajny, gwiazdnica pospolita, ostrożeń 
plony, babka zwyczajna, szczaw tępolistny, mniszek pospo-
lity, życica wielokwiatowa, wiechlina roczna.  

Uwagi: - Unikać kontaktu środka z roślinami nie będącymi celem 
zwalczania, zwłaszcza częściami jadalnymi roślin uprawnych. 
- Chcąc nie dopuścić do przenoszenia środka na trawniki lub inne 
rośliny uprawne, nie chodzić po traktowanym środkiem terenie 
dopóki żel naniesiony na chwasty nie wyschnie. 
- Unikać stosowania środka, gdy spodziewane są opady deszczu. 
Deszcz do 6 godzin od zastosowania może zredukować 
skuteczność działania i spowodować konieczność ponownego 
zabiegu.
Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne. Zabrania się 
wykorzystywania opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Powój Chwasty na trawie Kwietniki
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PRZED PO

Środek przeznaczony do stosowania przez
 użytkowników nieprofesjonalnych

Roundup Żel jest środkiem chwastobójczym w formie żelu do 
bezpośredniego stosowania na liście chwastów, przeznaczonym do 
zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych 
i wieloletnich) w ogrodach przydomowych i działkowych, w tym na 
powierzchniach wyłączonych z uprawy. 

Zawartość substancji czynnej: 
glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 7,2 g/l (0,71%)

Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
Unikać zanieczyszczenia skóry. Zanieczyszczoną skórę natychmiast zmyć dużą ilością wody.
Po pracy dokładnie umyć ręce. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - 
pokaż opakowanie lub etykietę. 

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć pojemnika 
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające 
z gospodarstw i dróg.

Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla 
zwierząt. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. 
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla 
ludzi i środowiska.

PRZ E C H OWY WA N IE

Zezwolenie MRiRW nr R - 2/2014 wu z dnia  31.03.2014 r.

WA RU N KI BE Z PIE C Z N E GO  S TO S O S OWANIA:                                                      

Posiadacz zewolenia: Monsanto UK Ltd., 
1st FLOOR, BUILDING 2030, Cambourne Business 
Park, Cambourne, Cambridge, CB23 6DW, 
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Północnej.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
Scotts Poland Sp. z o.o., 
ul. Ostrobramska 101 A, 04-041 Warszawa, 
tel. 22 465 61 80, fax: 22 465 61 91, 
e-mail: infopl@scotts.com

ROUNDUP  ZEL

Okres ważności: 2 lata
Data produkcji i nr partii na opakowaniu.

STOSOWANIE ŚRODKA. 
Ogrody przydomowe i działkowe, 

w tym powierzchnie wyłączone z uprawy. 
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