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Zbavte se trávovitých plevelů: rychle a výhodně
GET RID OF GRASS WEEDS: FAST AND CHEAP

Ekonomické řešení 

Dobrou zprávou pro pěstitele je, že přípravek Agil je 
letos distribuční sítí nabízen v cenách kolem 1 155 Kč.l–1, 
pokud však odečtete cenu hnojiva Borosan Forte (80 Kč.l–1), 
dostanete se na cenu Agilu 1 075 Kč.l–1. Pěstitel tak má 
k dispozici ekonomickou a spolehlivou kontrolu nežádoucích 
plevelných trav na svých polích, a to garantovaným, originál
ním přípravkem. V cukrové řepě v obvyklých situacích plně 
postačuje dávka 0,7 l.ha–1, na pýr plazivý pak dávka 1,5 l.ha–1. 
V případě výskytu pýru plazivého postupujeme takto: Při 
použití dávky 0,5 l.ha–1 dochází pouze k odumření nadzemní 
části pýru plazivého a k dočasnému zastavení jeho konku
rence. Po určité době však opět obráží z podzemních oddenků 
a účin nost je nedostatečná. Pro dokonalou účinnost je třeba 
použít dávky 1,2–1,5 l.ha–1 a platí, že jsouli kratší oddenky 
v půdě a pýr bujněji roste (je teplo a vlhko), stačí nižší dávka. 
Jednoleté trávovité plevele (např. chundelka metlice, psárka 
polní, psinečky, oves hluchý, ježatka, jílky, prosa, lipnice, 
béry a další) likviduje dávka v rozpětí 0,5–0,8 l.ha–1.

Rychlý účinek

Účinná látka propaquizafop je trávami rychle absorbo
vána a uvnitř rostliny systémově rozváděna do listů, stolonů, 

od denků, rhizomů a kořenů. Agil má navíc velmi rychlý 
nástup účinku. Účinná látka proniká do pletiv plevelů rychle, 
což přináší pro praxi další zajímavou skutečnost: Déšť pouhou 
jednu hodinu po aplikaci již nesnižuje účinnost. Plevelné trávy 
ošetřené přípravkem Agil již za dva dny zastavují růst. Proces 
následné nekrotizace pletiv a odumírání rostlin je zpravidla 
ukončen během následujících 10–20 dnů. 

Minimální omezení

Současný přípravek není vyloučen z použití v OP II. 
stup ně povrchové i podzemní vody. Ochranná vzdálenost 
vzhledem k povrchové vodě s ohledem na ochranu vodních 
organismů je jen 4 m. Agil poskytuje vynikající účinnost proti 
travám při relativně nízkých aplikačních dávkách. To ho 
zároveň s nízkým potenciálem vyplavování a nízkou roz
pust ností účinné látky ve vodě řadí mezi přípravky šetrné 
k životnímu prostředí. Agil nezanechává v půdě rezidua, která 
by mohla nepříznivě ovlivňovat pěstování následných plodin. 
Spoleh livě účinkuje i za nízkých teplot. Přípravek má velmi 
příznivý ekotoxikologický profil, a proto již prošel evropským 
reregistračním procesem a je schválen i pro budoucí používání 
v zemědělských plodinách i v lesnictví.

Hnojivo Borosan Forte zdarma

Při výběru vhodného graminicidu Vás může zaujmout 
i vý hodné spojení nabídky přípravku Agil 100 EC s hnojivem 
Borosan Forte. Každý, kdo zakoupí 20 l balení přípravku Agil 
100 EC může požadovat u distributora stejné množství, tj. 20 l 
kvalitního listového hnojiva Borosan Forte zdarma. Hnojivo 
Borosan Forte najde uplatnění nejen v cukrovce ale také 
v řepce olejce, máku, slunečnice, ale i v ozimých obilninách, 
zelenině, jádrovinách, peckovinách či ve vinné révě. I letos 
je tato atraktivní nabídka připravena jako bonus navíc pro 
zákazníky přípravku Agil.
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Použití postřikového graminicidu Agil 100 EC má několik výhod. Je to jeho rychlá a spolehlivá účinnost proti jednoletým 
i vytrvalým trávovitým plevelům a také jeho široká registrace v řadě kulturních plodin. Patří k nejprodávanějším graminicidům 
na našem trhu. Zajímavá je jak cena aplikace, tak i společná obchodní nabídka, kdy kupující získává kvalitní hnojivo Borosan 
Forte k přípravku Agil zdarma jako bonus. 

Tab. I. Dávka graminicidu Agil v cukrové řepě

Plodina Škodlivý organismus Dávkování  (l.ha–1)

Cukrovka
plevele lipnicovité jednoleté 0,5 – 0,8

pýr plazivý 1,2 – 1,5
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