ROUNDUP EXPRES 6h 1,2L
Herbicidní přípravek s mnohostranným použitím, určený k okamžité aplikaci bez ředění.
• Přípravek na ochranu rostlin
• Hubí plevele včetně kořenů
• Biologicky odbouratelný
• Malospotřebitelské balení
Postřikový listový neselektivní herbicid ve formě kapaliny k aplikaci bez ředění se systemickým
účinkem na plevele.
Účinná látka
Glyfosát 7,2 g/l (ve formě isopropylaminové soli)
tj. N-(fosfonomethyl)-glycin
Registrační číslo přípravku: 4755-1
Pokyny pro bezpečné zacházení!
S 2: Uchovávejte mimo dosah dětí. • S 13: Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
• S 35: Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. • S 36/37: Používejte
vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. • SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. /
Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody/zabraňte kontaminaci vod splachem z farem
a cest. • OP II.st: Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové
vody. Přípravek je nebezpečný pro necílové rostliny. • SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin
dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. • Přípravek nevyžaduje
klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních
mikroorganismů a půdních makroorganismů. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali
rizik pro člověka a životní prostředí.
Držitel rozhodnutí o povolení: Monsanto Europe S.A., Haven 267, Scheldelaan 460, B-2040
Antwerp, Belgie
Výrobce: Monsanto Europe S.A., Haven 267, Scheldelaan 460, B-2040 Antwerp, Belgie
Právní zástupce v ČR: MONSANTO ČR s.r.o., Londýnské nám. 856/2, 639 00 Brno, tel: 543 428 200
Způsob balení: HDPE ruční aplikátor s kapacitou 1,2
Datum výroby: uvedeno na obalu
Číslo šarže: uvedeno na obalu
Doba použitelnosti: 5 let od data výroby; za podmínek:
• neporušené originální obaly - skladovací teplota +5 až +30°C
• chránit před mrazem, vlhkem a přímým slunečním svitem.

NÁVOD NA POUŽITÍ - Roundup EXPRES 6h®
Informace o první pomoci při zasažení člověka přípravkem:
Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře
a poskytněte mu informace z této etikety/štítku/příbalového letáku. • První pomoc při nadýchání
aerosolu při aplikaci: Přerušte expozici a zajistěte tělesný i duševní klid. • První pomoc při zasažení
kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou,
pokožku dobře opláchněte. • První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte velkým množstvím vody po
dobu 10-15 minut. • První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte
zvracení. Při potížích vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu/štítek popř. obal přípravku.

• Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval,
a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou
terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo
224 915 402.
Rozsah povoleného použití: Roundup Expres 6h
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(OL) Ochranná lhůta, znamená minimální dobu ve dnech od ošetření, po kterou je zakázána konzumace
či zkrmení. AT - jde o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují.
ROUNDUP EXPRES 6h je možné použít:
• na místech nepřístupných pro sekačku, zejména podél plotů a stěn;
•n
 a chodnících, hřištích, skladovacích plochách, parkovištích, hřbitovech, v areálech podniků, dvorech
a ostatních plochách;
• pod stromy, okolo kmenů k likvidaci plevelů a trav;
• okolo květinových záhonů;
• pod živými ploty a okrasnými keři k udržení nezaplevelené půdy;
• k odstranění ohniskového výskytu plevelů či nežádoucích houštin.
Přípravek lze použít po celou dobu vegetace. Účinek je závislý na růstovém stádiu plevelů
a klimatických podmínkách. Nejúčinnější jsou ošetření prováděná v době, kdy mají plevele vytvořenu
dostatečně velkou listovou plochu a intenzivně rostou, nejlépe na počátku kvetení. Účinek se zvyšuje
za teplého počasí a dostatečného obsahu půdní vláhy. Přípravek aplikujte na listy a ostatní zelené
části nežádoucích plevelů. • Roundup Expres 6h je neselektivní herbicid přijímaný všemi zelenými
částmi rostlin. Proto je velmi důležité dbát na to, aby nebyly zasaženy výhonky či listy žádoucích
pěstovaných kulturních rostlin, případně tyto přikrýt. • Přímý postřik a/nebo případný úlet postřikové
mlhy nesmí zasáhnout žádné okolní porosty! • Nevstupujte do ošetřených porostů před tím, než
postřik zcela oschne, zabráníte tak přenosu přípravku na jiné rostliny. • Následné úpravy ošetřené
plochy (kypření, okopávání, příprava pro setí atd.) provádějte až poté, co se plně projeví příznaky
působení přípravku na plevelech, minimálně však 10 dní po ošetření. • Postřik ukončete po zjevném
ovlhčení, nejpozději před počínajícím skanutím aplikační kapaliny z povrchu rostliny. • Postřik
provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.
Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny. • Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. •
Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce
s přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne. • Nevpouštějte domácí zvířata na ošetřenou
plochu po dobu 10-14 dní, dokud zelená hmota nezačne odumírat. • MLR se nestanovuje.
Osobní ochranné pracovní prostředky při aplikaci postřikem:
Ochrana dýchacích orgánů: není nutná • Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice • Ochrana
očí a obličeje: není nutná • Ochrana těla: celkový ochranný oděv • Dodatečná ochrana hlavy: není
nutná • Dodatečná ochrana nohou: gumové nebo plastové holinky (s ohledem na práci
v zemědělském terénu). • Po skončení práce, až do odložení pracovního oděvu a dalších OOPP a do

důkladného umytí nejezte, nepijte, nekuřte. Pracovní oděv a OOPP před dalším použitím vyperte.
Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na
základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s
vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbory přípravku pro tento účel
zajistí vlastník přípravku u akreditované laboratoře a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen
vyznačit na obalu přípravku.
Dodatkové informace společnosti Monsanto
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny!
VÝHODY POUŽITÍ PŘÍPRAVKU ROUNDUP EXPRES 6h
• Systémové působení: ROUNDUP EXPRES 6h je přijímán výlučně zelenými částmi rostlin
a translokován do celého rostlinného systému včetně podzemních orgánů a kořenů. Tím se docílí
zničení podzemních i nadzemních částí zasažené rostliny. Není přijímán kořeny a nepůsobí na
semena v půdě.
• Biodegradace: Přípravek nezanechává žádná škodlivá rezidua v půdě. Při styku s mikrobiálními
a jílovými částicemi půdy je okamžitě odbouráván a postupně rozložen. Výsev rostlin po aplikaci
může být prováděn bez omezení.
• Snadné použití: Přípravek je určen k okamžitému použití bez ředění či dalších úprav.
Aplikátor je vybaven uzávěrem s otočnou tryskou nastavitelnou do tří poloh:
STOP = aplikátor je uzavřen, přípravek nelze aplikovat
ŠIROKÝ ROZSTŘIK = aplikátor je připraven k použití pro širokoplošnou aplikaci na místech, kde
nehrozí zasažení kulturních rostlin. Aplikujte ze vzdálenosti 10 - 30 cm.
ÚZKÝ PROUD = aplikátor je připraven k použití pro bodovou aplikaci nebo pro aplikaci na plevele
v blízkosti kulturních rostlin, které nesmí být přípravkem zasaženy.
DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE
Listy a ostatní zelené části rostlin by v době aplikace měly být prosty prachu a kapek rosy či deště.
Pozor, neaplikujte ráno, kdy je silná rosa, nebo pokud očekáváte během 6 hodin déšť. Účinek se
projevuje postupným žloutnutím, vadnutím a zasycháním rostliny až do úplného uschnutí asi za 3
týdny po aplikaci.
Opatření při požáru
Přípravek není hořlavý. Eventuální požár se hasí nejlépe hasební pěnou, hasebním práškem, eventuelně
pískem a zeminou. Vodu lze použít jen výjimečně, a to formou jemného zamlžování, nikoliv silným
proudem, a pouze v případech, kdy je dokonale zabezpečeno, aby kontaminovaná hasební voda nemohla
uniknout z prostoru požářiště do okolí a zejména aby nemohla proniknout do veřejné kanalizace, zdrojů
spodních vod a recipientů povrchových vod a nemohla zasáhnout zemědělskou půdu.
Důležité upozornění:
Při požárním zásahu musí být použity izolační dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet ke
vzniku toxických zplodin.
Mimořádné opatření v případě nehody
Rozlitý přípravek se posype hořlavým materiálem (piliny) a ten se spálí ve spalovně s dvoustupňovým
spalováním s teplotou ve 2. stupni 1200 - 1400°C.
Likvidace obalů a zbytků:
Po úplném spotřebování přípravku vypláchnout obal několikrát důkladně vodou a oplachovou vodu na
vhodném místě vylít tak, aby vsákla do zeminy. Pozor! Oplachová voda se nesmí vylévat v blízkosti
zdrojů vod a recipientů povrchových vod. Prázdné obaly od přípravku se po důkladném vyprázdnění,

několikerém vypláchnutí a znehodnocené likvidují jako komunální odpad. Případné zbytky přípravku
se po nasáknutí do hořlavého materiálu (piliny) spálí ve spalovně s dvoustupňovým spalováním
s teplotou ve 2. stupni 1200 - 1400°C.
® - zapsaná ochranná známka fy MONSANTO Europe S.A.
TM - obchodní značka fy MONSANTO Europe S.A.

