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       P�ÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN 
 

Roundup® Klasik™
 

 
Post�ikový p�ípravek ve form� kapalného koncentrátu pro �ed�ní vodou k hubení vytrvalých a 
jednoletých plevel� na orné p�d�, v ovocných sadech, vinohradech, v okrasných kulturách a k 
likvidaci nežádoucí vegetace na ostatních plochách. 
 
Ú�inná látka: 

glyphosate-IPA 480 g/l 
t.j. 360 g/l glyphosate jako N-fosfonomethyl-glycin 
 
Registra�ní �íslo p�ípravku: 3361-10 

                     Xi                          N 

                 ������            
              Dráždivý            Nebezpe�ný pro  
                                         životní prost�edí 

POZOR!                    
R 36: DRÁŽDÍ O�I! 

  R 51/53: TOXICKÝ PRO VODNÍ ORGANISMY, M�ŽE VYVOLAT DLOUHODOBÉ    
  NEP�ÍZNIVÉ Ú�INKY VE VODNÍM PROST�EDÍ! 

S2: UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH D�TÍ! 
               S 25: ZAMEZTE STYKU S O�IMA! 

S 26: P�I ZASAŽENÍ O�Í OKAMŽIT� D�KLADN� VYPLÁCHN�TE 
VODOU A VYHLEDEJTE LÉKA�SKOU POMOC! 
S 35: TENTO MATERIÁL A JEHO OBAL MUSÍ BÝT ZNEŠKODN�NY   
BEZPE�NÝM ZP�SOBEM! 
S 57: POUŽÍVEJTE VHODNÝ OBAL K ZAMEZENÍ KONTAMINACE 
ŽIVOTNÍHO PROST�EDÍ! 

               DODRŽUJTE POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ, ABYSTE SE VYVAROVALI 
RIZIK PRO �LOV�KA A ŽIVOTNÍ PROST�EDÍ! 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: Monsanto Europe S.A., Belgie 

             Právní zástupce v �R: MONSANTO �R s.r.o., Brno, Rybkova 1, tel. 541148210 
Výrobce: Monsanto Europe S.A., Belgie 
 
Balení a objem: PE-láhev 1 l  
        PE-kanystr 5, 10, 20, 60 l   
        PE-sud 128, 200, 220 l   
        PE-kontejner 400, 640, 950 l 
Datum výroby: uvedeno na obalu  
�íslo šarže: uvedeno na obalu 
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Doba použitelnosti: Doba použitelnosti p�ípravku p�i dodržení podmínek skladování v 
neporušených obalech je 5 let od data výroby. 
P�sobení: 
ROUNDUP®KLASIK™ je neselektivní listový herbicid se systemickým ú�inkem. Rostliny ho 
p�ijímají výhradn� zelenými �ástmi, listy a oddenky a asimila�ním proud�ním je rozveden do 
celé rostliny. Touto translokací se docílí zni�ení i podzemních ko�enových systém� odolných 
vytrvalých plevel�. Není p�ijímán ko�eny a nep�sobí na semena. P�edpokladem úsp�šného 
hubení vytrvalých hlubokoko�enících plevel� je vytvo�ení dostate�né listové plochy v dob� 
aplikace, aby se zabezpe�il co nejv�tší p�íjem ú�inné látky do rostlin. Nejú�inn�jší jsou ošet�ení 
provád�ná v dob� od nasazení poupat do odkv�tu, kdy rostliny jsou v plném r�stu. P�íznaky 
p�sobení jsou postupné vadnutí, žloutnutí, zasychání až zhn�dnutí zasažených rostlin b�hem 10 
- 14 dn�. Za chladného a suchého po�así se p�íznaky mohou projevit pozd�ji. Ú�inek se zv�tšuje 
vyšší intenzitou sv�tla a vyšší relativní vlhkostí vzduchu. Déš� do 6 hodin po ošet�ení ú�inek 
snižuje. Všechny kultiva�ní práce se mohou provád�t až v dob�, kdy se pln� projevily p�íznaky 
ú�inku. 
 
Rozsah použití: 
 

Zem�d�lství a ovocná�ství 
 
orná p�da 
 
1) Po sklizni kulturních plodin - obrostlý pýr 
 
 pýr plazivý a ostatní  . 3 l v max 200 l vody/ha 
 vzešlé vytrvalé a    . 2,5 l ve sm�si s 5 kg 
 jednoleté plevele     síranu amonného nebo DAM 
    390 v max. 200 l vody 
    . 3 l ve sm�si s 0,5 % 
    smá�edla HYSPRAY �i jiného 
    smá�edla dle platné  
    registrace na 1 ha v max. 
    200 l vody 
 
Post�ik se provádí po sklizni, kdy pýr dosáhne výšky 15-25 cm, tj.má vyvinuté nejmén� 3 - 4 
listy. 
 
2) O b i l n i n y 
 
 Aplikace p�ed sklizní (mimo množitelské porosty) 
 pýr plazivý a ostatní   . 3 l v max. 200 l vody/ha 
 vzešlé plevele 
 
V obilninách proti vytrvalým plevel�m v p�edskliz�ové aplikaci lze p�ípravek používat pouze v 
polehlých nebo siln� zaplevelených porostech 10 dní p�ed sklizní. Vlhkost zrna p�i aplikaci 
herbicidu ROUNDUP® KLASIK™ má být max. 30%. 
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3) K u k u � i c e,  b r a m b o r y,  s o j a 
 
 Aplikace p�ed setím 
 pýr plazivý,    . 1,5 - 2 l na 1 ha 
 vzešlé jednoleté i     dle druhové skladby 
 vytrvalé plevele     plevel� ve 100-150l 
      vody na 1 ha 
4) C u k r o v k a,  b r a m b o r y,  j a h o d y 
 
 Aplikace knotovým rámem 
 p�erostlé plevele   . 1-2 l (33-50% roztok) 
 
V cukrovce, bramborách a jahodách se p�ípravek proti p�erostlým plevel�m aplikuje speciálním 
knotovým rámem, použije se dávka 1-2l p�ípravku na ha a �edí se na koncentraci 33-50%. 
Ochranná lh�ta v cukrovce a bramborách je 30 dní, jahody se ošet�ují pouze po sklizni. 
 
5) L e n 
 
 P�edskliz�ová aplikace 
 Pýr plazivý a ostatní  . 3-4 l na 200 l vody/ha 
 vytrvalé plevele 
  
 Ve lnu p�i p�edskliz�ové aplikaci se p�ípravek použije 8-10 dní p�ed sklizní. 
 
6) H r á ch,  p e l u š k a  . 2 l na 150 l vody/ha 
 Usnadn�ní sklizn�                         3 l na 200 l vody/ha 
 
 V porostech hrachu a pelušky lze p�ípravek aplikovat 10 dní p�ed sklizní. 
 Vlhkost zrna p�i aplikaci herbicidu Roundup KLASIK má být max. 30%.   
 
7) 	 e p k a  o l e j n á 
 
 Aplikace p�ed sklizní 
 pýr plazivý a ostatní   . 3-4l v max. 200 l vody/ha 
 p�erostlé plevele 
 
 
 V �epce lze p�ípravek aplikovat 10-14 dn� p�ed sklizní, kdy dv� t�etiny šešulí mají hn�dá 
zrna. 
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louky a pastviny 
 
1) Obnova trvalých travních porost� 
 ochranná lh�ta 21 dn�  . 3-6 l v max 200 l vody 
       na 1 ha (dle metodiky) 
          
2)  Potla�ení r�stu rostlin 
      (retardace v�etn� kulturních trav) 
      - vhodné p�i extenzivním hospoda�ení 
        ochranná lh�ta 21 dn�                    0,5 - 1 l na 1 ha  
                                                                v max. 100 l vody 
                                                                p�i výšce porostu 10 - 15 cm 
                                                                - v p�ípad� pot�eby po pominutí retarda�ního ú�inku        
                                                               (cca 6 - 8 týdn�) lze aplikaci opakovat 
 

ovocné sady a vinice 
 
1) J á d r o v i n y,  v i n n á  r é v a 
 
 pýr plazivý, mlé�e                      3 l v max 200 l vody/ha 
 pchá�e                                         3 l ve sm�si s 0,5 % 
       smá�edla HYSPRAY �i jiného 
       smá�edla dle platné  
       registrace na 1 ha v max. 
       200 l vody/ha 
 
 svla�ec rolní   . 6 l ve sm�si s 0.5 %  
       smá�edla HYSPRAY �i jiného 
       smá�edla dle platné  
       registrace na 1 ha v max. 
       200 l vody/ha 
     . 5 l ve sm�si s 2 l DAM 390 v 
       max 200 l vody/ha 
 
 turan kanadský   . 2 l v max 200 l vody/ha 
 
2) P e c k o v i n y (krom� broskvoní) 
   
 pýr plazivý, mlé�e pchá�e . 3 l v max 200 l vody/ha 
     . 3 l ve sm�si s 0,5 % 
       smá�edla HYSPRAY �i jiného 
       smá�edla dle platné  
       registrace na 1 ha v max. 
       200 l vody/ha 
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 svla�ec rolní   . 5-6 l ve sm�si s 0.5 %  
       smá�edla HYSPRAY �i jiného 
       smá�edla dle platné  
       registrace na 1 ha v max. 
       200 l vody/ha 
     . 5 l ve sm�si s 2 l DAM 390 v 
       max 200 l vody/ha 
 
 turan kanadský   . 2 l v max 200 l vody/ha 

 
Zavlažovací kanály 
 
 nežádoucí d�eviny,  . 5 l ve 200-300 l vody 
       pob�ežní plevele 
 
 Poznámky: Ú�inek p�ípravku je zpomalován chladným a suchým po�asím v údobí 
aplikace. Proti svla�ci rolnímu se provádí ošet�ení po nasazení poupat. U ostatních plevel� se 
�ídí výškou plevel� b�hem celého vegeta�ního období. Ošet�ované rostliny mají být v plném 
r�stu a nejmén� 20 cm vysoké. Víceleté hluboko zako�e�ující plevele nesmí být zakryty jinými 
pleveli. 
 

Lesní hospodá�ství 
 
1) Š k o l k y 
 
 bu�e�    . 3-5 l na 1 ha ve 200 l vody 
 
 Komposty se ošet�ují od �ervence do poloviny zá�í. Na úhorovaných produk�ních plochách 
se provádí p�edse�ová aplikace p�ed síjí nebo školkováním, p�i plném r�stu plevel�. Na 
záhonech se zaškolkovanými sazenicemi se provádí ošet�ení 3 l na 1 ha koncem srpna nebo 
za�átkem zá�í po vyzrání letorost�. Pokud je nezbytn� nutné ošet�ovat d�íve, pak musí být 
sazenice chrán�ny ochranným krytem. 
 
2) Kultury jehli�nan� 
 (s výjimkou mod�ín�) 
 
 plevele a nežádoucí d�eviny . 3-5 l na 1 ha ve 200 l vody 
 
 Dávka se �ídí stupn�m zaplevelení a vzr�stem bu�en�. V p�ípad� odolných d�evin, jako 
nap�. je�áb obecný, krušina olšová nebo zimolez je nutno zvýšit dávku až na 7 l na ha. Na 
p�esli�ku rolní ROUNDUP® KLASIK™ nep�sobí. 
 
V kulturách jehli�nan� se ošet�uje až po vyzrání letorost�, tj. v srpnu až zá�í, dokud je nežádoucí 
vegetace v plném r�stu a listy jsou zelené. P�i p�íprav� pozemk� p�ed  zales�ováním je možno 
ošet�ovat od �ervence do poloviny zá�í, po plném vývinu nežádoucí vegetace. Proti hasivce 
orli�í se ošet�uje až v dob�, kdy jsou �epele pln� vyvinuté, tj. od poloviny srpna do konce zá�í. 
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3) Chemické pro�ezávky a probírky 
 
 hubení výmladk�  1 ml p�ípravku na 10 cm obvodu kmene  
    vý�etní tlouš�ky stromu 
 
Hubení výmladk� se provádí po celý rok mimo jarního údobí zesíleného toku mízy pomocí 
"Hypo-sekerky" 15% vodním roztokem. K potla�ení zmlazování pa�ez� se používá nát�r nebo 
post�ik  pa�ez� 5% vodním roztokem. Ošet�ení je nutno provést do 8-9 hodin po pro�ezání 
kmínk�. Rovn�ž se m�že aplikovat 2,5% roztok pomocí p�ídavného za�ízení na k�ovino�ezu. 

 
Železnice 
 
 nežádoucí vegetace  5-10 l na ha v max 300 l vody  
     (dle druhové skladby plevel�) 
 
 Ošet�ení lze provád�t po celé období vegetace, nejlépe od poloviny kv�tna do konce �ervna. 
 Na plevele vzešlé z p�dní zásoby semen je t�eba aplikaci zopakovat. 
 

 
Nezem�d�lská p�da: 
 
        nežádoucí vegetace                      3 - 6 l na 1 ha v max. 300 l vody (dle druhové skladby  
                                                                                                                     plevel�) 
 ROUNDUP KLASIKTM lze použít k odstran�ní nežádoucí vegetace na h�ištích, chodnících, 
parkovištích, h�bitovech, skladovacích plochách, a v areálech podnik� a ostatních plochách. 
 
Bolševník velkolepý, rdesno sachalinské a jiné expandující druhy plevel� 
    plošn�: 7-10 l/ha ve 300-400 l vody 
    jednotlivé rostliny: 4% roztok 
 
P�i aplikaci je nutno zabezpe�it rovnom�rné zvlh�ení celé rostliny. Aplikace se provádí od 
po�átku tvorby kv�tních orgán� do odkv�tu, aby se zabránilo vzniku klí�ivých semen. 
 
 
P�íprava post�ikové kapaliny: Odm��ené množství p�ípravku se vlije do nádrže post�ikova�e 
napln�né do dvou t�etin vodou a za stálého míchání se doplní na stanovený objem. P�i p�íprav� 
sm�sí je zakázáno mísit koncentráty a oba p�ípravky se do nádrže vpravují odd�len�. 
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UPOZORN�NÍ: 
 
1) Neskladovat ROUNDUP® KLASIK™ v kovových nádržích ani nepoužívat  post�ikova�e 
s kovovými nádržemi s pozinkovaným vnit�kem �i z lehkých kov�, p�ípadn� bez vnit�ní 
povrchové úpravy plastickými hmotami. ROUNDUP® KLASIK™ m�že ve styku s kovem 
reagovat a vytvá�et p�itom lehce zápalný plyn. V blízkosti nádrže je proto zakázáno manipulovat 
s otev�eným ohn�m. 
2) Neponechávat nikdy zbytky post�ikové tekutiny v nádrži post�ikova�e. Nádrž se po post�iku 
a umytí musí nechat dob�e vyv�trat. 
3) Zamezit v každém p�ípad� zasažení zelených �ástí kulturních plodin, bu
 p�ímo post�ikem 
nebo nep�ímo úletem post�ikové mlhy. 
4) Výrobce neru�í za škody zp�sobené nesprávným použitím p�ípravku. 
 
Bezpe�nostní opat�ení: 
P�i práci s p�ípravkem ROUNDUP® KLASIK™ používejte pracovní oblek profesní 
UNITA, ochranný štít ŠP-15 nebo ochranný obli�ejový štít umaplexový s �epcem typ 
D1, polomasku Protetika RU-20 a protiplynový filtr Protetika RU-20 typ A1, gumové 
rukavice a gumové boty, pop�ípad� jiné vhodné ekvivalentní pom�cky. P�i �ed�ní 
post�iku je t�eba navíc použít ješt� zást�ru z PVC nebo pogumovaného textilu. 
  
Post�ikovat lze jen za bezv�t�í, nebo mírného vánku, v tom p�ípad� ve sm�ru od pracujících s 
postupem do neošet�ené plochy. 
P�ípravkem nesmí být zasaženy sousední kultury! 
 
P�i práci dodržujte zákaz jídla, pití a kou�ení. P�ed jídlem a po skon�ení práce se d�kladn� 
omyjte mýdlem a teplou vodou. Zbytky post�ikové kapaliny a oplachové vody se nesmí vylévat 
v blízkosti zdroj� vod a recipient� povrchových vod. 
 
P�ípravek obsahuje jako rozpoušt�dlo vodu, není ho�lavou kapalinou. S vodou se mísí v každém 
pom�ru. Pokud se dostane do ohniska požáru, je t�eba zabezpe�it, aby kontaminovaná hasební 
voda, pokud byla p�i hašení požáru eventuáln� použita, nemohla uniknout z prostoru požá�išt� 
do okolí, zejména nesmí uniknout do ve�ejné kanalizace, zdroj� lesních vod a recipient� 
povrchových vod a nesmí zasáhnout zem�d�lskou p�du. Pozor! P�i požárním zásahu musí být 
použity izola�ní dýchací p�ístroje, nebo�  p�i ho�ení m�že docházet ke vzniku toxických zplodin. 
 
První pomoc: 
 
P�i zasažení pokožky: 
Odstranit pot�ísn�ný od�v a zasažené  místo omýt mýdlem a vodou. 
P�i zasažení o�í: 
O�i vymývat proudem �isté vody po dobu 10-15 minut, vyhledat léka�ské ošet�ení. 
P�i nadýchání: 
Vynést postiženého na �erstvý vzduch, pokud možno nenechat chodit a prochladnout. 
P�i náhodném požití: 
Podat postiženému 0.5 l vlažné vody, p�ípadn� s 10 tabletami medicinálního uhlí. 
P�i zasažení o�í a požití vyhledat léka�ské ošet�ení. Informovat léka�e o poskytnuté pomoci a o 
p�ípravku, se kterým postižený pracoval. 
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Terapii je možno konzultovat s toxikologickým informa�ním st�ediskem, tel.: 224 919 293,  
Na Bojišti 1, 128 08, Praha 2   
 
Skladování: 
ROUNDUP®KLASIK™ se skladuje v uzav�ených originálních obalech v �istých 
uzamykatelných skladištích, odd�len� od potravin, krmiv, hnojiv, desinfek�ních prost�edk� a 
prázdných obal� od t�chto látek. P�ípravek je nutno chránit p�ed ohn�m, mrazem a p�ímým 
slune�ním svitem. Skladujte p�i teplotách +5 až +30 0C. 
P�i skladování v p�vodních neporušených obalech je doba použitelnosti p�ípravku 5 let od data 
výroby. 
 
Likvidace obal� a zbytk�: 
Prázdné obaly od p�ípravku se po d�kladném vypláchnutí mohou p�edat k recyklaci do sb�ru, 
nebo se spálí ve schválené spalovn�, vybavené dvoustup�ovým spalováním s teplotou 1.200-
1.400 0C ve 2.stupni a �išt�ním plynných splodin. Oplachové vody se použijí pro p�ípravu 
post�ikové kapaliny. P�ípadné zbytky oplachové kapaliny nebo post�ikové jíchy se vylijí do 
m�lké rýhy na ošet�eném pozemku, nesmí však zasáhnout zdroje podzemních vod ani recipienty 
povrchových vod. P�ípadné zbytky p�ípravku se po nasáknutí do ho�lavého materiálu (piliny) 
spálí ve spalovn� stejných parametr� jako obaly. 
 
(R)- zapsaná ochranná známka fy MONSANTO EUROPE S.A. 
™-  obchodní ochranná známka firmy MONSANTO EUROPE S.A. 


