
Forgalmazó:
Albaugh TKI d.o.o., Grajski trg 21, 2327 Rače, Szlovénia 

Dominator Zöld - Vízoldható koncentrátum (SL) 
glifozát 360 g/l (30,4 % m/m) = glifozát izopropil-ammonium só 485,8 g/l (40,96 % m/m)
Forgalomba hozatali engedély száma 3712/2006  NTKSz - FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA: III.
Gyomirtó permetezőszer -  Szántóföldi kultúrák, gyümölcsös, szőlő
Mezőgazdaságilag nem művelt területek, erdészet, legelő, gyep, csatornák, árokpartok, vasuti pályatestek totális gyomirtására, 
napraforgó, kukorica állományszáritására
Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás 
előírásait.
Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!
Emberre, állatra, környezetre való veszélyesség, a biztonságos felhasználás feltételei:
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): > 5000 mg/kg. 
Vízi szervezetekre való veszélyesség: közepesen veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P264 A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa 
felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m (hidastraktorral végzett kezelés esetén 25 m, légi kezelés esetén 
50 m) távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet. A nem cél-növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági 
földterülettől 5 m (hidastraktorral végzett kezelés esetén 25 m, légi kezelés esetén 50 m), más mezőgazdasági kultúráktól 10 m 
(hidastraktorral végzett kezelés esetén 50 m, légi kezelés esetén 100 m) távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
Egyéb környezetvédelmi előírások: Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai 
védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.
Gyártási idő (nap, hó, év), gyártási szám: a csomagolóburkolaton található.
Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 3 év.
Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül 
hívható zöld száma: 06 80 201 199
CSEBER Nonprofit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a 
www.cseber.hu címen. Tel.: +36 1 340 4888 
A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újra felhasználása tilos! 
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Dominator is a trademark of Albaugh UK Ltd., Albaugh is a trading style of Albaugh TKI d.o.o. and Albaugh UK Ltd.

®

Az engedélyokirat tulajdonosa és forgalmazója:
Albaugh UK Ltd. 
1 Northumberland Ave., Trafalgar Square, 
London W2CN 5B W, Egyesült Királyság

A növényvédő szer gyártója
Albaugh TKI d.o.o.,
Grajski trg 21, 2327 Rače, Slovenia
Tel:00-386-2-6090211, Fax:00-386-2-6090410



Dominator Zöld - Vízoldható koncentrátum (SL)
glifozát 360 g/l (30,35 % m/m) = glifozát izopropil-ammonium só 485,8 g/l (40,96 % m/m)
Forgalomba hozatali engedély száma 712/2006 NTKSz - FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA: III.
Gyomirtó permetezőszer
Szántóföldi kultúrák, gyümölcsös, szőlő - Mezőgazdaságilag nem művelt területek, erdészet, legelő, gyep, csatornák, árokpartok, 
vasuti pályatestek totális gyomirtására, napraforgó, kukorica állományszáritására.
A NÖVÉNYVÉDŐ SZER FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

Kultúra Károsító Kezelés ideje A kijuttatáshoz szükséges

szer
mennyiség

(l/ha) 

víz
mennyiség

(l/ha)

Szántóföldi kultúrák 

Magról kelő egy- és 
kétszikű gyomnövények

a gyomnövények intenzív 
növekedésekor

3,0

200-250
Évelő egy- és kétszikű 

gyomnövények 4,0-6,0

Napraforgó,
kukorica Állományszárítás 20-30% nedvességtartalomnál,

30-40% nedvességtartalomnál 2,0 és 5,0 50-60
(légi)

Gyümölcsös,
Szölő (3 évesnél idősebb)

Magról kelő egy és 
kétszikű gyomnövények hajtásnövekedés kezdetéig, szüret 

után
3,0

200-250
Évelő egy és kétszikű 

gyomnövények 4,0 - 6,0

Legelő, gyep Totális gyomirtás a gyep feltörését megelőzően 4,0 - 5,0 250-300
Erdészet (két évesnél 
idősebb luc, erdei, 
duglasz fenyő)

Totális gyom- és 
cserjeirtás telepítés után 2 évvel 4,0-5,0 250-300

Fakitermelés Sarjhajtások sarjhajtások ellen 3,5 %-os permetlé
Mezőgazdaságilag 
nem művelt területek, 
csatornák, árokpartok, 
vasúti pályatestek 

Totális gyom- és 
cserjeirtás

a gyomnövények intenzív 
növekedésekor 4,0 - 6,0 250-300

2



Lakossági felhasználásra : (500 l/ha vizmenyiség alkalmazandó)
-magról kelő egy és kétszikű gyomfajok ellen: 60 ml/10 l (200 m2 kezelésére elegendő)
-évelő egy és kétszikű gyomfajok ellen 120 ml/10 l (200 m2 kezelésére elegendő)

Hatásmód:
A glifozát hatóanyagot a növény a klorofillt tartalmazó zöld részein keresztül veszi fel. A hatóanyag innen transzlokálódik 
a gyökerekbe, tarackokba, rizómákba. A hatástünetek 1-2 hét után jelentkeznek öregedésben, törpe növésben, levél és 
hajtásbarnulásban. A folyamat visszafordíthatatlan, az érintett növény elpusztul. Mivel a glifozát a növényben való mozgása 
folyamán a szaporító képletekbe is eljut így hatása az évelők esetében is a növény pusztulásához, vagy maradandó 
károsodásához vezet.
Hatékonysága ennek megfelelően dózistól függően kiterjed mind az évelő, mind a magról kelő egy- és kétszikű 
gyomnövényekre.

Előírt növényvédelmi technológia:
Szőlő, gyümölcs kultúrákban a készítmény 3 évesnél idősebb telepítésekben alkalmazható. A kezelést célszerű a 
gyümölcsszüret után, ősszel, illetve a hajtásnövekedés kezdetéig tavasszal elvégezni. A munka során ügyelni kell arra, hogy a 
permetlé ne kerüljön a kultúrnövény levelére, tavasszal a fiatal hajtásokra, valamint a zöld kéregfelületre.
Szántóföldi kultúrák esetében 3%-nál magasabb szervesanyag tartalmú talajokon, vetés előtt, illetve után, a csírázás 
megindulásáig alkalmazható a készítmény akkor, ha az elvetett magvakat legalább 3 cm vastag aprómorzsás talajréteg fedi.
Tarlókezelés esetén az évelő gyomnövények intenzív növekedési szakaszában kell kijuttatni.
Két évesnél idősebb luc-, erdei- és duglászfenyő telepítésekben, nyugalmi állapotban lehet a készítményt kijuttatni teljes 
felületkezeléssel. Szőlő- és gyümölcsültetvényekben irányított
permetezéssel, ami megvédi a fiatal hajtásokat a permetlétől.
Fakitermelést követően sarjhajtások ellen 3,5%-os koncentrációban kell alkalmazni.
Legelő, gyepterületek felújításakor a feltörést, vagy az újravetést megelőzően alkalmazható a készítmény.
Mezőgazdaságilag nem művelt területek, vasúti pályatestek, utak, útpadkák, vízelvezető árkok, elektromos-, gáz- és 
kőolajvezetékek, repülőterek, ipari létesítmények, lakott, területek, kiskertek, üzemanyagtöltő állomások, temetők – ahol ezt helyi 
rendelet nem tiltja – totális gyomirtásra alkalmazható.
Vízzel nem borított csatornák, halastavak, mocsaras területek gyomirtására, nád, gyékény és egyéb évelő gyomok ellen a 
vegetációs időszakban használható.
A kezelést napraforgóban a kaszatok 20-30%-os, kukoricában a szemek 30-40%-os nedvességtartalmánál kell elvégezni. 
Állományszárításra gyommentes napraforgóban, kukoricában 2,0 l/ha dózisban, évelő gyomnövényeknél erősen fertőzött 
területeken 5,0 l/ha mennyiségben kell alkalmazni.

Előírások légi kijuttatásra: kizárólag napraforgóban és kukoricában, legalább 10 ha összefüggő területen, cseppnehezítő 
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adalék felhasználásával. Permetlé mennyiség: 50-60 l/ha. A kezelések végrehajtása során a légi növényvédelemre vonatkozó 
jogszabályban meghatározott előírásokat maradéktalanul be kell tartani.
Munkaegészségügyi óvórendszabályok:
Egyéni védőfelszerelés
előkészítőknek és kijuttatóknak: védőruha, védőkesztyű, védőkalap, permetező védőszemüveg vagy permetező arcvédő, 
védőlábbeli.
Óvatos munkával kerülni kell a szer elfolyását, elcsepegését, a tömény szer szembe, bőrre jutását, belégzését, esetleges 
lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás, alsó-felső ruha váltása 
szükséges.
Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani majd helyszíni 
elsősegélynyújtás után (lásd: általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztositani.
Terápia: tüneti megfigyelő kezelés
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.
Várakozási idők:
• Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap.

kultúra Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
szántóföld, gyümölcsös, szőlő Nem szükséges, amennyiben a növényvédelmi technológia 

az engedélyokiratban előírtak szerint történik.

Dominator is a trademark of Albaugh UK Ltd., Albaugh is a trading style of Albaugh TKI d.o.o. and Albaugh UK Ltd.


