
NÁVOD NA POUŽITÍ - Roundup® EXPRES
VÝHODY POUŽITÍ PŘÍPRAVKU ROUNDUP EXPRES
• Systémové působení:  ROUNDUP EXPRES 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.
KDE JE MOŽNÉ ROUNDUP EXPRES POUŽÍT
Na místech nepřístupných pro sekačku, zejména podél plotů a stěn. Na 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. 
POZOR: přípravek nelze použít k likvidaci plevelů v trávnících a ve sklenících!
KDY JE MOŽNÉ ROUNDUP EXPRES POUŽÍT
Přípravek lze použít po celou dobu vegetace. Účinek je závislý na růstovém stádiu plevelů a klimatických pod-
mínkách. 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. Postřikujte pouze za úplného bezvětří, zabráníte tak úletu přípravku na sousední kultury. 
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.
JAK SPRÁVNĚ POUŽÍVAT ROUNDUP EXPRES
Přípravek aplikujte na listy a ostatní zelené části nežádoucích plevelů. Při postřiku dbejte na rovnoměrné 
pokrytí listů přípravkem tak, aby kapalina nestékala. ROUNDUP EXPRES je neselektivní herbicid přijímaný 
všemi zelenými částmi rostlin. Proto je velmi důležité dbát na to, aby nebyly zasaženy výhonky či 
listy žádoucích kulturních rostlin, případně tyto přikrýt. 
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.

DÁVKOVÁNÍ PŘÍPRAVKU 
ROUNDUP EXPRES

DRUHY PLEVELŮ DÁVKA (ml/m²)

trávovité plevele 15 - 30

širokolisté plevele 30 - 50 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE  
• Účinek se projevuje postupným žloutnutím, vadnutím a zasycháním rostliny až do úplného uschnutí asi 

za 3 týdny po aplikaci.              
• 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 objeví příznaky působení přípravku na plevelích, minimálně však 10 dní po ošetření. Tím umožníte 
důkladné proniknutí přípravku až do kořenů plevelů a jejich úplnou likvidaci.  

Bezpečnostní opatření:
1. Před použitím přípravku si důkladně přečtěte návod na použití. 2. Při práci s přípravkem použijte pracovní oděv 
z  textilního materiálu, pokrývku hlavy z  textilního materiálu (např. čepice se štítkem), dobře těsnící brýle se 
dvěma zorníky, ochrannou ústenku z textilního materiálu nebo jednoduchou polomasku z filtračního materiálu 
(respirátor), ochranné rukavice z plastu nebo pryže a pryžové holínky. 3. Při práci v prostorových kulturách (např. 
ovocné stromy, vinice) použijte k ochraně těla před potřísněním pracovní oděv z textilního materiálu, nepromokavý 
plášť s kapucí (turistickou pláštěnku), k ochraně očí a obličeje ochranný štít, umožňující nosit současně prostředek 
na ochranu dýchacích orgánů, tj. jednoduchou polomasku z filtračního materiálu nebo ústenku z textilního materiálu. 
4. Při práci v uzavřených prostorách (jako zahradním skleníku nebo foliovníku) dbejte na řádné větrání, použijte 
dobře těsnící ochranné brýle se dvěma zorníky, ochrannou ústenku z  textilního materiálu nebo jednoduchou 
polomasku z filtračního materiálu (respirátor). Po ukončení práce ihned opusťte ošetřované prostory! Další práce 
lze provádět až po oschnutí ošetřených rostlin a řádném odvětrání pracovních prostor! 5. Při práci a po jejím 
skončení až do vysvlečení pracovního oděvu a důkladného umytí mýdlem a teplou vodou je zakázáno jíst, pít 
a kouřit! 6. Ucpané trysky postřikovače se nesmí profukovat ústy!
Postřikovat lze jen za bezvětří, nebo mírného vánku, v tom případě ve směru od pracujících s postupem do neošetřené 
plochy. Zbytky postřikové kapaliny a oplachové vody se nesmí vylévat v blízkosti zdrojů vod a recipientů povrchových 
vod. Přípravek obsahuje jako rozpouštědlo vodu, není hořlavou kapalinou. Pokud se dostane do ohniska požáru, 
je třeba zabezpečit, aby kontaminovaná hasební voda, pokud byla při hašení požáru eventuálně použita, nemohla 
uniknout z  prostoru požářiště do okolí, zejména nesmí uniknout do veřejné kanalizace, zdrojů spodních vod 
a recipientů povrchových vod a nesmí zasáhnout zemědělskou půdu. Pozor! Při požárním zásahu musí být použity 
izolační dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet ke vzniku toxických zplodin.

První pomoc
Nikdy nepodávejte tekutiny nebo nevyvolávejte zvracení, jestliže je postižený v bezvědomí nebo má křeče.
• Při požití: Podat postiženému 0,5 l vlažné vody, případně s 10 tabletami medicinálního uhlí. Nevyvolávejte zvracení.
• Při zasažení oka: Oči vymývat velkým množstvím vody po dobu 10-15 minut a opět vyhledat lékaře, zejména 

pokud přetrvává podráždění.
• Při zasažení pokožky: Odstranit potřísněný oděv a zasažená místa omýt mýdlem a teplou vodou.
• Při nadýchání: Vynést postiženého na čerstvý vzduch, zajistit klidovou polohu, chránit před chladem.
V případě náhodného požití a ve všech případech otravy či podezření na otravu neprodleně dopravit postiženého 
k lékaři! Informovat o podané první pomoci a přípravku, s nímž postižený pracoval. 
Terapii možno konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Toxikologické informační středisko - 
Klinika nemocí z povolání, Na bojišti 1, 128 00, Praha 2, telefon 224 91 92 93

Skladování:
Přípravek se skladuje v originálních neporušených obalech v suchých uzamykatelných skladech, odděleně 
od potravin, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků, hořlavin a obalů od těchto látek při teplotě od +5° 
do + 30°C. Chraňte před mrazem, ohněm a přímým slunečním svitem. 
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.  
® - zapsaná ochranná známka fy MONSANTO Europe S.A.
™ - obchodní značka fy MONSANTO Europe S.A.
 

 N E P Ř Í T E L   P L E V E L Ů

Postřikový listový 
neselektivní herbicid ve 

formě kapalné formulace 
pro přímé použití se 

systemickým účinkem 
na plevele. 

Účinná látka: glyfosát 7,2 g/l (ve formě izopropylaminové soli)
              Registrační číslo přípravku: 4511-0
Pozor! 
S 2: UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ!
S 13: UCHOVÁVEJTE ODDĚLENĚ OD POTRAVIN, NÁPOJŮ A KRMIV!
SP1: ZABRAŇTE KONTAMINACI VODY PŘÍPRAVKEM NEBO JEHO OBALEM (NEČISTĚTE 
APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ V BLÍZKOSTI POVRCHOVÉ VODY/ZABRAŇTE KONTAMINACI VOD 
SPLACHEM Z FAREM A CEST)! DODRŽUJTE POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ, ABYSTE SE VYVAROVALI 
RIZIK PRO ČLOVĚKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ!

Držitel rozhodnutí o registraci: Monsanto Europe, S.A., Belgie
Právní zástupce v ČR: MONSANTO ČR s.r.o.
Londýnské nám. 856/2, 639 00 Brno, tel.: 543428200
Výrobce: Monsanto Europe, S.A., Belgie
Balení a objem: PE-ruční aplikátor 1000 ml 
Datum výroby: uvedeno na obalu
Číslo šarže: uvedeno na obalu
Doba použitelnosti: při dodržení podmínek skladování 
v neporušených obalech 2 roky od data výroby.           
Pozor! Při použití zabraňte zasažení rostlin které nejsou určeny 
k likvidaci! Nepoužívejte k hubení plevelů v trávnících!
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny!
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