
Fozát® 480
BIztoNSáGoS, tÖKÉLEtES GYoMIRtáS  
A Fozát® 480 totáLIS GYoMIRtÓSzERREL



HAtÓANYAGA: 480 G/L GLIFOZÁT IPA SÓ

FELHASzNáLHAtÓ A KÖvEtKEző KuLtúRáKBAN: 

Szántóföldi kultúrákban, 3 évesnél idősebb szőlő- és gyü-

mölcs ültetvényekben, gabona-, repce-, borsó tarlókon, 

házikertekben és mezőgazdaságilag nem művelt területe-

ken, valamint deszikkálásra.

A Fozát® 480 ELőNYÖS tuLAjdoNSáGAI

•  Hatásspektrum: mélyen gyökerező, évelő és magról kelő 

egy-és kétszikű gyomok ellen

•  Tökéletes gyomirtó hatás: a kezelést követő 8-12 nappal

•  Gazdaságosság: versenyképes ár, gazdaságos kezelési 

költség, többféle kiszerelés

HázIKERtI ALKALMAzáS során a Fozát® 480 gyomirtót 

1,5-2,0%-os töménységű permetlében kell felhasználni. Te-

hát 10 liter vízhez adunk 1,5-2,0 dl Fozát® 480-at.

Alacsonyabb koncentrációban a magról kelő, míg a maga-

sabb koncentrációban az évelő, mélyen gyökerező gyomok 

(pl. tarackbúza, aszat) esetében javasoljuk.

A gyomirtó permetezést akkor kell elvégezni, amikor a mag-

ról kelő gyomok 10-30 cm-es magasságúak. Évelő gyomok 

legeredményesebben ősz elején írthatók. Mivel a Fozát® 480 

totális gyomirtó, ügyelni kell arra, hogy a 

permetcseppek ne sodródjanak a termesz-

tett növényekre.

HAtáSA

Mivel a glifozát a növényben az anyagcse-

re folyamatot gátolja, ezért az első tüne-

tek megjelenéséhez a magról kelő gyomok 

esetében legalább 4-5 napra van szükség, 

az évelőknél több mint egy hét is eltelhet, 

mire látható lesz a szer hatása. A kezelt 

növény előbb száradni kezd, ezután sárgu-

lásnak indul, majd a növényi szövet pusz-

tulása miatt megbarnul. Ezalatt a glifozát 

elroncsolja a gyökérzetet, a tarackot és 

más föld alatti részeket.

HőMÉRSÉKLEt

A FOZÁT® 480-at az elpusztítandó növé-

nyek leveleiken, zöld hajtásaikon keresz-

tül veszik fel, ezért a gyomirtás szem-

pontjából az eső utáni mérsékelten meleg, 

párás, „jó növénynevelő” idő a legkedve-

zőbb. Ha a gyomirtó szert száraz, meleg 

időszakot követően juttatjuk ki, amikor a 

gyomok leveleit megvastagodott viaszré-

teg védi, nem várható, hogy a hatóanyag 

maradéktalanul bejusson a levelekbe. 

Rontja a permetcseppek felszívódását az 

aszály, amikor a leveleken lévő légzőnyí-

lások zárva vannak. Csökkenti a keze-

lés hatékonyságát, ha a száraz talaj és a 

vízhiány gátolja a levelekbe már bejutott 

hatóanyag növényekben való szétáramlá-

sát, a gyökerekhez, tarackokhoz való el-

jutását. Elmarad a várt hatás akkor is, ha 

a gyomirtás időszakában a hőmérséklet 

12 °C-nál alacsonyabb, amikor a gyomok 

élettevékenysége lelassult.

vízMINőSÉG

A permetezéshez használt kemény vízben 

lévő kalcium és magnézium a glifozát egy 

részét megköti. A kemény víz kedvezőtlen 

hatása ammónium-szulfát műtrágya ada-

golásával (1,5-2%-os koncentrációban) 

ellensúlyozható. A nitrogén levéltrágya 

serkenti a gyom életműködését, ezál-

tal felgyorsítja a gyom mérgeződését és 

pusztulását. A könnyebben hozzáférhető 

ammónium-nitrát adalékként való hasz-

nálata is előnyös, de hatásfoka elmarad az 

ammónium-szulfáttól.

PERMEtLÉ MENNYISÉGE,  

ILL. tÖMÉNYSÉGE

A FOZÁT®480 kijuttatásánál kedvezőtlen 

a nagy permetlémennyiség használata. 

A felszívódva ható FOZÁT®480 területre 

megadott dózisait – 2-3 liter/ha magról 

kelő gyomok ellen, ill. 4-6 liter/ha éve-

lő gyomok ellen – kis vízmennyiséggel 

(100-250 liter/ha) javasolt nagy nyomás-

sal, apró cseppekkel, jó levélborítást biz-

tosítva kijuttatni. A területi dózis betar-

tásán túlmenően arra is ügyelni kell, hogy 

a permetlé legalább 1%-os töménységű 

legyen. A gyomirtó szerben a hatóanyag 

mellett lévő segédanyag rendszer szél-

sőséges alacsony koncentrációban nem 

tud működni. A hatás elmaradásáért sok 

esetben nem az alkalmazott kis dózis a 

felelős, hanem a segédanyagoknak a túl-

zott felhígítása.

GYoMoK KoRA, NAGYSáGA

A magról kelő gyomok 2-3 leveles fejlett-

ségi állapotukban a gyomirtó szer kis dó-

zisával elpusztíthatók. Az évelő gyomok  



ellen a javasolt 4-6 liter/ha dózist akkor 

juttassuk ki, amikor a tarackbúza 20-25 

cm-es, a nád és a fenyércirok 50-60 cm-

es. Az évelő gyomok virágzásukat köve-

tően (cserjék, fák ősszel) fokozottan ér-

zékenyek a FOZÁT® 480-ra, mert ekkor 

kifejezetté válik a tartalék tápanyagok-

nak a tarackok és gyökerek felé való szál-

lítása, ezért a gyomirtó szer hatóanyaga 

könnyen eljut a hatáskifejtés helyére.

A Fozát® 480 HAtáSA  

A KÖRNYEzEtRE

A glifozátot a talajban élő mikroorganiz-

musok a természetben előforduló alko-

tóelemeikre (víz, szén-dioxid) bontják. 

A FOZÁT® 480 formulációban a ható-

anyag, víz és nedvesítőanyag található. A 

nedvesítőanyag a glifozát gyorsabb fel-

szívódását segíti elő. Talajban legfeljebb 

két hét alatt elbomlik. A viszonylag gyors 

lebomlás miatt a glifozát nem halmozódik 

fel a talajban.

HAtáSA A tALAjoN KERESztüL

A talajra került glifozát erősen kötődik a 

talajszemcsékhez, emiatt nem mosódik a 

talajvízbe és nem hat a talajon keresztül. 

A kezelés után kelő növényeket nem ká-

rosítja. 

KocKázAt Az EMLőSÖKRE

Több generációs állatkísérletek szerint a 

glifozát nem képes az állati szövetekben 

tartósan megkötődni. Az állati szerveze-

tekből néhány óra alatt átalakulás nélkül 

kiürül. A szermaradék a növényekben el-

hanyagolható, így az ember kitettsége a 

táplálékban található glifozáttal szemben 

rendkívül alacsony.

KISzERELÉS

•  200 ml-es és 1 literes flakonban, 

•  5 és 20 literes kannában
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