
EKONOMICKÝ GLYFOSÁT

    Neselektivní totální herbicid se systémovým účinkem

 Regulace jednoletých a vytrvalých druhů plevelů

 Registrace i do vinné révy, lesního hospodářství a železnic

 Bez omezení podzemních a povrchových vod (do dávky 5 l / ha)

 Ekonomicky výhodná aplikace (vynikající poměr kvalita/cena)

Fozat 480 je totální listový herbicid se 

systemickým účinkem. Rostliny ho přijímají 

výhradně zelenými částmi, listy a oddenky 

a asimilačním prouděním je rozveden do 

celé rostliny. Touto translokací se docílí 

zničení i podzemních kořenových systémů 

odolných vytrvalých plevelů. Není přijímán 

kořeny a nepůsobí na semena. Jednoleté 

dvouděložné plevele se ošetřují ve fázi 4-8 

pravých listů, jednoděložné plevele ve fázi 

3-5 listů. 

Na vytrvalé plevele se přípravek aplikuje 

v období intenzivního růstu po vytvoření 

dostatečné listové plochy, aby se zabezpečil 

co největší příjem účinné látky a translokace 

do podzemních orgánů. 

Proti pýru plazivému, čiroku halepskému a 

rákosu lze dosáhnout příznivějšího účinku 

na podzim, kdy je proudění živin do kořenů 

nejintenzívnější. Optimální období ošetření 

proti svlačci je v době kvetení a proti pcháči 

ve fázi listové růžice. 

Doporučení pro aplikaci :

  za suchého počasí se doporučuje aplikovat přípravek s adjuvanty, případně s 
dusíkatými hnojivy nebo síranem amonným (přípravek díky tomu rychleji vniká do 
pletiv a nedochází k jeho odpařování)

 v případě používání tvrdé vody může docházet ke snížení účinnosti (reakce s 
hydrogenuhličitany) a proto se v takovémto případě doporučuje použít přípravky na 
změkčení vody. Dodržujte pH vody v rozmezí mezi 5,5-7.

 pro likvidaci výdrolu doporučujeme dávku 2 l/ha

Fozat 480

Detaily produktu 
Účinná látka
glyfosát 360 g/l (ve formě IPA soli 480 g/l)

Formulace
rozpustný koncentrát (SL)
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Plodina Škodlivý organismus Dávkování OL

orná půda, strniště plevele jednoleté, plevele vytrvalé 4-6 l/ha AT

nezemědělská půda, silniční příkopy, železnice plevele, křoviny 5-6,7 l/ha AT

obydlené plochy plevele jednoleté 2-3 l/ha AT

obydlené plochy plevele vytrvalé 4-6 l/ha AT

louky a pastviny obnova TTP 4-6 l/ha AT

vojtěška kokotice 0,5-0,7 l/ha AT

vojtěška kokotice 0,2-0,3 % AT

lesní hospodářství, příprava půdy před zalesněním plevele, křoviny 3-5 l AT

lesní porosty, smrk plevele, křoviny 3-5 l AT

lesní hospodářství hubení výmladků 3,5 % AT

réva, jádroviny, peckoviny, skořápkaté ovoce plevele jednoleté 2-3 l/ha AT

réva, jádroviny, peckoviny, skořápkaté ovoce plevele vytrvalé 4-6 l/ha AT

Použití: 

Orná půda: Před setím nebo po výsevu plodin do začátku klíčení, pokud 

jsou semena zakryta minimálně 3 cm dobře zpracované půdy.

Ošetření strniště: Po podmítce proti vytrvalým plevelům při výšce 15-30 

cm. Podmítka by měla být mělká, aby došlo k rozřezání oddenků pýru a 

tím porušení dormance a podpoře vzcházení.  

Louky, pastviny: Ničení plevelů při obnově těchto porostů, před sečením 

nebo novým výsevem. 

Vojtěška: Bodová (lokální) aplikace nebo plošné ošetření na pozemcích 

silně napadených kokoticí. Při bodové (lokální) aplikaci použijte 

koncentraci 0,2-0,3 %, při plošném ošetření dávku 0,5-0,7 l/ha. Ošetření 

může zpozdit vývoj vojtěšky do další seče, proto se doporučuje jen 

na silně napadených pozemcích. Ošetření proveďte 5-7 dní po sečení 

vojtěšky. 

Lesní hospodářství: Ničení plevelů a křovin před zalesňováním všemi 

druhy stromů. Ničení plevelů v nejméně dvouletých výsadbách smrku: 

Kvůli ochraně vysázených smrků postřik aplikujte až po vyzrání letorostů, 

tj. vytvoření ochranného voskového povlaku na jehličí (srpen až září). Po 

výrubu lesa: Hubení výmladků cíleným postřikem 3,5% vodním roztokem. 

Réva, jádroviny peckoviny, skořápkaté ovoce: Ošetření lze provádět 

pouze ve výsadbách starších 3 let cílenou aplikací s použitím trysek s 

ochranným krytem nebo jiné speciální techniky. Aplikaci proveďte do 

konce vegetačního klidu na jaře nebo po sklizni úrody. Pokud to intenzita 

zaplevelení vyžaduje, lze aplikovat postřik i během vegetačního období 

avšak se zvýšenou opatrností. Zamezte v každém případě zasažení 

zelených částí kulturních plodin. 


