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Selektivní postøikový graminicid Agil 100 EC je zemìdìlskou praxí vyhledáván pro jeho irokou registraci v øadì kulturních plodin a zároveò rychlou a spolehlivou úèinnost proti jednoletým vytrvalým trávovitým plevelùm. V neposlední øadì vak
i pro jeho výhodnou cenu aplikace a spoleènou obchodní nabídku, kdy kupující získává kvalitní hnojivo Borosan Forte
k pøípravku Agil zdarma jako bonus.
Rychlost pùsobení
Úèinná látka propaquizafop je trávami rychle absorbována a uvnitø rostliny systémovì rozvádìna do listù, stolonù,
oddenkù, rhizomù a koøenù. Plevelné trávy oetøené pøípravkem Agil ji za dva dny zastavují rùst. Proces následné nekrotizace pletiv a odumírání rostlin je zpravidla ukonèen bìhem
následujících 10 a 20 dnù. Agil, jak ji jeho název napovídá,
mimo jiné zdobí právì rychlost jeho úèinku. Ta je dána
i rychlostí prùniku úèinné látky do pletiv plevele, co pøináí
pro praxi i dalí zajímavou skuteènost: Dé pouhou jednu
hodinu po aplikaci ji nesniuje úèinnost.
Dávkování
Správné dávkování je alfou a omegou úspìnosti pouití
vech graminicidù, proto jej pro pøipomenutí pøináí tab. I.
Aplikace se provádí nezávisle na vývojovém stadiu kulturní
plodiny. Obecnì se øídíme stadiem rùstu plevele. Nejlepí
výsledky jsou dosahovány ve stadiu plevele od 2.3. listu a
do odnoování.
Dalí výhody pouití
Agil poskytuje vynikající úèinnost proti travám pøi relativnì nízkých aplikaèních dávkách. To ho zároveò s nízkým
potenciálem vyplavování a nízkou rozpustností úèinné látky
ve vodì øadí mezi pøípravky etrné k ivotnímu prostøedí.
Agil nezanechává v pùdì rezidua, která by mohla nepøíznivì
ovlivòovat pìstování následných plodin. Spolehlivì úèinkuje
i za nízkých teplot. Pøípravek má velmi pøíznivý eko-toxikologický profil a proto ji proel evropským registraèním procesem a je schválen i pro budoucí pouívání v zemìdìlských
plodinách i v lesnictví.

chundelka metlice, psárka polní, psineèky, oves hluchý, jeatka, jílky, prosa, lipnice, béry a dalí) lze v závislosti na
pouité dávce v rozpìtí 0,50,8 l/ha zlikvidovat ji za cenu
od 534855 Kè/ha. Napøíklad v cukrové øepì v obvyklých
situacích plnì postaèuje dávka 0,7 l/ha, na pýr plazivý pak
dávka 1,5 l/ha. V praxi se vyuívá s výhodou i dìlená dávka
na pýr 2´ 0,7 l/ha, která dokáe lépe eliminovat stresovou
situaci ze sucha, èi nerovnomìrné vzcházení plevele.
Hnojivo Borosan Forte zdarma
Pøi výbìru vhodného graminicidu vás mùe zaujmout
i jedineèné spojení nabídky pøípravku Agil 100 EC s hnojivem
Borosan Forte. Kadý, kdo zakoupí 20l balení pøípravku Agil
100 EC mùe poadovat u distributora stejné mnoství, tj.
20 l kvalitního listového hnojiva Borosan Forte zdarma. Hnojivo Borosan Forte najde uplatnìní v øadì kultur, jako je øepka olejka, cukrovka, mák, sluneènice, ale i ozimé obilniny,
zelenina, jádroviny, peckoviny, èi vinná réva. I letos je tato
atraktivní nabídka pøipravena jako bonus navíc pro zákazníky pøípravku Agil. Hodnì pìstitelských úspìchù v letoní
sezonì vám pøeje Agrovita.

Tab. I. Dávkování graminicidu Agil 100 EC
Plodina

Plevel

Dávka
(l/ha)

cukrovka, brambory, hrách, bob,
peluka, sója, len, sluneènice,
jahodník, mrkev, rajèe, paprika,
cibule, kmín, hoøèice, svazenka,
zelí, mák, sady

jednoleté trávy

0,5 - 0,8

èirok halebský
jeatka kuøí noha

0,7 - 1,0

pýr plazivý

1,2 - 1,5

jednoleté trávy

0,5 - 0,8

pýr plazivý

1,2 - 1,5

výdrol obilnin

0,4 - 0,5

jednoleté trávy

0,5 - 0,8

pýr plazivý

1,2 - 1,5

jednoleté a vytrvalé
trávy

1,2 - 1,5

béry, jeatka kuøí noha

0,5 - 0,8

retardace tøtiny køovitní

1,0 - 1,5

jetel, vojtìka

Pøíznivá cena aplikace
Pøípravek Agil je letos distribuèní sítí nabízen v cenách
kolem 1 069 Kè/l, take pìstitel mùe dosahovat velmi ekonomických cen za spolehlivou kontrolu neádoucích plevelných trav na svých polích. Jednoleté trávovité plevele (napø.
Uiteèná øeení: Agrovita je spoleènost nabízející spolehlivá øeení
osvìdèenými pøípravky na ochranu rostlin. Jsou urèena pro pìstitele,
kteøí poadují kvalitu a pøitom dobrou cenu.
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