
AGIL® 100 EC 
AGIL® 100 g/l k.e. 

  
H E R B I C I D A S  

 
Veiklioji medžiaga: 100 g/l propakvizafopas 
Koncentruota emulsija 
AGIL® priskiriamas ariloksifenoksipropioninių herbicidų klasei. 
 
Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes piktžoles cukriniuose ir pašariniuose runkeliuose, 
linuose, bulvėse, žieminiuose ir vasariniuose rapsuose, vaismedžių pomedžiuose, žirniuose, 
gūžiniuose kopūstuose, svogūnuose, česnakuose, valgomuose burokėliuose, kmynuose, morkose, 
pašarinėse pupose, lubinuose, baltuosiuose ir raudonuosiuose dobiluose, griežčiuose. 
Skirtas profesionaliam naudojimui! 
  

            
   Dirginantis      Aplinkai pavojingas    
 
DĖMESIO!  
Gali smarkiai pažeisti akis. 
Sudėtyje yra propakvizafopo. Gali sukelti alergiją. 
Toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. 
Saugoti nuo vaikų. 
Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. 
Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. 
Neįkvėpti aerozolių. 
Vengti patekimo ant odos ir į akis. 
Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. 
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos 
priemones. 
Purškiant   naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones (Filtras A). 
Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. 
Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais). 
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (Neplauti purškimo įrenginių šalia 
paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). 

 

 

Pakuotė: 1, 5, 10, 20 l    Registracijos Nr. 0020H/03 
       Pagaminimo data: žiūrėti ant įpakavimo. 
       Partijos Nr. Žiūrėti ant įpakavimo. 
       Galiojimo laikas: 2 metai. 
 
Registracijos savininkas:    
Makhtesim-Agan Holland B.V. 
Arnhemseweg 87 
3832 GK Leusden 
The Netherlands 
 

Kilmės šalis:  
Agan Chemical Manufactures LTD.  
P.O. Box 262, Ashdod, 77102 Israel    
Tel.: +972-8-8515350    
Faks: +972-8-8522806     

 
 
Importuotojai ir platintojai Lietuvoje:  



     
 

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE 
NAUDOJIMO REKOMENDACIJAS! 

SIEKIANT IŠVENGTI RIZIKOS  ŽMOGAUS SVEIKATAI  IR APLINKAI, BŪTINA 
VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS. 

 
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 
 
Veikimo būdas 
Į piktžoles patenka per lapus ir pernešamas į šaknis bei šakniastiebius. Naudojamas vienaskiltėms 
piktžolėms esant daigų-bamblėjimo tarpsniuose. Aukščiau išvardytų kultūrinių augalų augimo tarpsnis 
herbicido panaudojimui įtakos neturi. Naikinamos vienaskiltės piktžolės herbicidui jautriausios iki 
krūmijimosi pradžios, vėliau - krūmijimosi-bamblėjimo tarpsniuose jautrumas herbicidui mažėja. 
 
Fitotoksiškumas 
Naudojant maksimalias preparato normas retkarčiais ant lapų gali atsirasti chlorozinių dėmių (ypač kai 
kurių veislių bulvėms), tačiau jos greitai išnyksta ir neturi įtakos derliui ar jo kokybei. 
 
Karencija 
Nuo paskutinio apdorojimo laiko iki derliaus nuėmimo turi praeiti mažiausiai 30 dienų. 
 
Sėjomaina 
Tinkamai naudojant jokio pavojaus kitiems sėjomainos augalams nekelia. 
 
Purškimas kitais preparatais 
Nupurškus AGIL®,  kitus herbicidus galima purkšti praėjus mažiausiai 5 dienoms. 
 
Naudojimas 
 

Piktžolių vystymosi tarpsniai Piktžolių rūšys 
3 lapelis – 

krūmijimosi pradžia 
Krūmijimosi vidurys - 

bamblėjimas 
Vienametės vienaskiltės piktžolės 
Dirviniai pašiaušėliai, smilgos, avižos, 
dirvinės smilguolės, dirsės, pirštuotės, 
rietmenės, gausiažiedės svidrės, 
paprastosios miglės, šerytės, savaime 
augantys javai, kukurūzai. 

 
 
 
 
 

0,5 l/ha 

 
 
 
 
 

1,0 l/ha 
Daugiametės vienaskiltės piktžolės 
Paprastieji varpučiai, baltosios smilgos 

 
1,0 l/ha 

 
2,0 l/ha 

 
Pastabos: 1,0 – 2,0 l/ha    gerai naikina vienmetes migles joms esant 1 – 3 lapelių tarpsnyje. Viksvų ir 
vienamečių bei daugiamečių dviskilčių piktžolių preparatas nenaikina. Kadangi preparato sudėtyje yra 
paviršiaus aktyviųjų medžiagų, ruošiant tirpalą kitų paviršiaus aktyviųjų medžiagų ar augalinių aliejų 
priedų nereikia. 
 
 
Apdorojami augalai Naudojimo 

norma l/ha 
Piktžolės Rekomenduojamas 

apdorojimo laikas 
Cukriniai runkeliai 1,5 Daugiametės ir 

vienametės 
vienaskiltės 

Purškiama kai piktžolės yra 3-5 
lapelių stadijoje (10-15 cm. aukščio) 

Linai, bulvės, žieminiai ir 1,0 Daugiametės ir Purškiama kai piktžolės yra 3-5 



vasariniai rapsai vienametės 
vienaskiltės 

lapelių stadijoje (10-15 cm. aukščio) 

Vaismedžių pomedžiai 1,5 – 2,0  Daugiametės ir 
vienametės 
vienaskiltės 

Purškiama kai piktžolės yra 3-5 
lapelių stadijoje (10-15 cm. aukščio) 

Žirniai, gūžiniai kopūstai, 
svogūnai, česnakai, 
valgomieji burokėliai, 
kmynai, morkos, pašarinės 
pupos, lubinai, baltieji ir 
raudonieji dobilai, 
pašariniai runkeliai, 
griežčiai 

1,0 Daugiametės ir 
vienametės 
vienaskiltės 

Purškiama kai piktžolės yra 3-5 
lapelių stadijoje (10-15 cm. aukščio) 

 
Purškimo technika 
Purškiama su techniškai tvarkingais purkštuvais (traktoriniais, nugariniais ir kt.). Preparatas nesukelia 
metalų korozijos. Baigę darbą purkštuvą gerai išplaukite švariu vandeniu. 
 
Tirpalo paruošimas 
Pripilti nuo ketvirtadalio iki pusės purkštuvo talpos vandens. Supilti reikiamą preparato kiekį ir 
išmaišyti. Supilti trūkstamą vandens kiekį, gerai išmaišyti. Naudoti švarų vandenį.  
 
Tirpalo kiekis 
200 – 300 l/ha 
 
Aplinkos apsauga 
Toksiškas žuvims. Neteršti vandens telkinių, geriamojo vandens šaltinių, maisto produktų ir pašarų, 
preparato ir skiedinio likučiais ar vandeniu, kuriuo plovėte purkštuvą ar tarą.  
 
Kenksmingumo pašalinimas 
Tuščia tara 3 kartus išplaunama vandeniu, po to sunaikinama tam skirtose vietose pagal Lietuvoje 
galiojančius įstatymus. Po taros išplovimo likęs tirpalas supilamas į purkštuvą ir panaudojamas tirpalui 
ruošti. Kitiems tikslams taros nenaudoti. Likę po purkštuvo išplovimo tirpalo likučiai išpurškiami ant 
jau nupurkštų pasėlių ar pūdymų.       
 
Darbų sauga 
Saugotis, kad preparato nepatektų ant odos ir į akis. Nekvėpuoti preparato dulksna. Baigus darbą, prieš 
valgant, geriant, rūkant plauti rankas ir veidą vandeniu su muilu. Sandėliuojant, transportuojant, 
naudojant preparatą laikytis bendrųjų darbo su augalų apsaugos produktais taisyklių. Dirbant dėvėti 
specialią aprangą, individualias apsaugos priemones. Po darbo aprangą išplauti, o apsaugos priemones 
išvalyti. 
 
Pirmoji pagalba 
Sunegalavę nedelsiant  kreipkitės į gydytoją. 
Specifinis priešnuodis nežinomas, taikyti simptominę terapiją. 
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:  
8 5 2362052 
 
Sandėliavimas 
Užsiliepsnoja esant +97oC. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės. Laikyti uždaroje 
gamyklos taroje gerai vėdinamoje patalpoje. 
Laikyti ne mažesnėje kaip –10oC ir ne didesnėje kaip +35oC temperatūroje. Tinka naudoti mažiausiai 
2 metus. 
 



PASTABA 
Gamintojas garantuoja produkto kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje. Visos rekomendacijos, kaip 
naudoti produktą, yra pateikiamos remiantis dabartine gamintojo patirtimi. Gamintojas bei platintojas 
neatsako už  herbicido efektyvumą, jei buvo pažeistos etiketėje nurodytos herbicido laikymo ir 
naudojimo sąlygos, taip pat atsiradus kitoms nenumatytoms aplinkybėms (atsiradus herbicidui 
atsparioms piktžolėms ir t.t.).  
 
AGIL® - registruotas Makhteshim-Agan Industries Ltd prekinis ženklas. 
 


