ALLY® MAX SX®
Taimekaitsevahend
Herbitsiid
Toimeained: metüülmetsulfuroon 143 g/kg
metüültribenuroon 143 g/kg
Preparaadi vorm: mees lahustuvad graanulid (SG)
Registreerimisnumber: 0437/13.03.12
Ally® Max SX® on tärkamisjärgne herbitsiid laialeheliste umbrohtude tõrjeks suvi- ja taliodral,
suvi- ja talinisul, kaeral, rukkil ja tritikalel.
Ally® Max SX® võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Toode sisaldab ohtlikke aineid: metüülmetsulfuroon ja metüültribenuroon.

Pakend: 40 kuni 120 g (210 ml purgis); 150 kuni 250 g (500 ml purgis); 300 kuni 500 g (1100 ml purgis)
600 g kuni 1 kg (2000 ml purgis); 3,0 kg pudelis

HOIATUS

H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.
P501 Sisu/mahuti kõrvaldada jäätmekäitluskohas.
SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte
puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaazhide)
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
EUH208 Sisaldab metüültribenurooni: Võib põhjustada allergilise reaktsiooni.
Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri
29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad
nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.
Ettevaatusabinõud
Lugege alati enne kasutamist etiketti ja järgige ohutusalaseid juhiseid. Ärge sööge, jooge või
suitsetage tootega töötamise ajal. Peske alati pärast töö lõpetamist käsi ja tootega kokku
puutunud nahka.
Hoiustamine: Ärge hoiustage temperatuuridel alla 0 ºC. Hoiustage originaalmahutis. Hoidke
mahuteid tihedalt suletuna kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas. Hoiustage kohas, millele
on juurdepääs ainult volitatud isikutel. Hoidke lastele kättesaamatus kohas. Hoidke eemal
söögist, joogist ja loomasöödast.
Pakendi purunemisel: Vältige sattumist kanalisatsiooni, vette või pinnasesse. Koguge
mahavalgunud preparaat spetsiaalse markeeringuga anumasse ja andke üle ohtlike jäätmete
käitlejale.
Kui herbitsiid valgub maha väärtuslike taimede või puude läheduses, eemaldage pärast
esialgset puhastamist 5 cm paksune kiht pinnast, koguge spetsiaalse markeeringuga anumasse
ja andke üle ohtlike jäätmete käitlejale.

Tühjade pakendite kõrvaldamine: Kasutatud taarat ei tohi uuesti kasutada. Pärast
tühjendamist loputada taarat vähemalt kolm korda puhta veega, loputusvesi lisada
pritsimislahusesse. Preparaadi ülejäägid ja mahavalgunud vedelik on keskkonnaohtlikud.
Preparaadi ülejäägid anda üle ohtlike jäätmete käitlejale. Tühjendatud pakendid viia ohtlike
jäätmete kogumiskohta.
Loa valdaja/pakendamise eest vastutav:
Cheminova A/S
Tyborønvej 78,
7673 Harboøre
Denmark
Importija:
Berner Eesti OÜ
Ehitajate tee 114, 8 Korrus 13517 Tallinn, Eesti
+372 650 5040
www.berner.ee
® Registreeritud kaubamärk kuulub FMC Corporation ja selle tütarettevõtetele
Partiinumber/tootmiskuupäev: [XXXX] / vt pakendilt.

ALLY® MAX SX®
TOOTE OHUTUSALANE INFO
Ettevaatusabinõud: Lugege alati enne kasutamist märgist ja järgige ohutusalaseid juhiseid.
Ärge sööge, jooge või suitsetage tootega töötamise ajal. Peske alati pärast töö lõpetamist käsi ja
tootega kokku puutunud nahka.
Esmaabi: Ära anna teadvuseta isikule mitte midagi suukaudselt. Halva enesetunde korral pärast
tootega kokkupuudet pöörduge arsti poole. Võimalusel näidake alati etiketti. Eemaldage
saastunud riided. Sissehingamisel: Viige kannatanu värske õhu kätte. Vajadusel kasutage
hapnikku või kunstlikku hingamist. Pärast tõsisemat kokkupuudet pidage nõu arstiga. Nahale
sattumisel: Võtke kohe ära kõik saastunud riided ja jalatsid. Peske kemikaal kohe maha seebi ja
ohtra veega. Nahaärrituse või allergiliste reaktsioonide puhul pöörduge arsti poole. Peske
saastunud riided enne uuesti kasutamist puhtaks. Silma sattumisel: Loputage silmi põhjalikult
rohke puhta veega, ka silmalaugude alt. Eemaldage kontaktläätsed. Loputamise ajal hoidke
silmad avatuna. Kui ärritus püsib, pidage nõu spetsialistiga. Allaneelamisel: Pöörduge arsti
poole ja võimalusel näidake mahutit või etiketti. Oksendamist MITTE esile kutsuda, välja arvatud
arsti või mürgistuskeskuse töötaja soovitusel. Kui kannatanu on teadvusel: loputage suud veega.
Jooge 1 või 2 klaasitäit vett.
PRITSIMINE
Enne pritsimist: Kasutage ainult puhtaid seadmeid. Enne pritsiga töö alustamist kontrollige,
kas paak on korralikult puhastatud ja kas torud, pihustid ja prits on töökorras. Kui
pritsimisseadmetel on märgata kattekihti/setet, puhastage prits vastavalt viimati kasutatud
valmistise märgisel olevale infole. Arvutage välja vee hulk, kalibreerige prits ja kontrollige, et
vesi väljub otsikutest ühtlaselt tagamaks, et kõik taimed saavad ühtlaselt pritsimislahusega
kaetud.
Isiklikud kaitsevahendid toote segamise ja pritsimise ajal: Kasutage isiklikke
kaitsevahendeid: kummikuid (EN 13832-3 / EN ISO 20345), kombinesooni, kemikaalikindlaid
kaitsekindaid (nt nitriilkummist) ja külgkaitsetega kaitseprille (EN166) või näomaski.
Hingamisteede kaitseks tuleb kasutada poolmaski koos A2/P2- (EN149) filtriga. Võtke ära ja
peske saastunud riided enne uuesti kasutamist puhtaks.
Pritsimislahuse ettevalmistamine: Tagage küllaldane ventilatsioon. Enne kasutamist
veenduge puhaste, hästi hooldatud pihustamisseadmete olemasolus. Ally® Max SX® seguneb
veega läbipaistvaks lahuseks ja seda tuleb täitmisel lisada otse pritsipaaki. Täitke pritsipaak 1/4
– 1/2 osas veega ja lülitage sisse segisti. Olemasolu korral lisage Ally® Max SX® -i otse
kemikaali täiteseadmesse, samal ajal segades; selle puudumisel kallake vajalik kogus otse
pritsipaaki samal ajal segades. Seejärel täitke paak lõpuni vajamineva koguse veega. Lisage
kleepainet alles paagi täitmise lõpus. Loputage Ally® Max SX® -i mahuti ja lisage loputusvedelik
pritsipaaki. Jätkake segamist kuni pritsimine on lõpuni viidud. Kasutage segamiseks mehaanilist
või hüdraulilist vahendit, ärge kasutage pneumaatilist segamist. Kasutage valmistatud töölahus
ära nii kiiresti kui võimalik – ärge hoidke seda alles edaspidiseks kasutamiseks. Järgige kõige
rangemaid märgisel toodud piiranguid ja kõigi segudes kasutatud toodete ettevaatusabinõusid.
Vee kogus pritsimislahuses: Kasutage 100–400 liitrit vett hektari kohta (sõltuvalt pritsi
tüübist). Vee mahtu peab suurendama tihedalt külvatud teraviljade puhul, et tagada hea
kattuvus.
Pritsimine: Segisti tuleb sisse lülitada enne pritsimist ja töös hoida kogu pritsimise ajal. Pritsige
heade ilmastikuolude korral, et vältida lähedal kasvavate kultuuride saastamist. Soovitatav rõhk:
2–3 baari. Soovitatav pritsimiskiirus: 4–6 km/h. Pihustitele pole erinõudeid. Soovitatav on
kasutada madalalt hajutavaid pihusteid, kui on oht, et lahus satub tuule tõttu pinnavette või
kraavidesse.
Pinna- ja põhjavee kaitse: Kuna toode on veeorganismidele mürgine, vältige sattumist
pinnavette või kraavidesse. Ärge täitke pritsi lahtiste veekogude juures.
Keskkonnakaitse: Ärge tühjendage paaki pritsimislahuse jääkidest avatud veekogu ääres.
Pärast pritsimist ja pritsi puhastamist: Seadet puhastades võtke kasutusele kõik vajalikud

ohutusalased ettevaatusabinõud. Ärge puhastage kaevude, veevõtukohtade või kasvatatavate
taimede lähedal. HALVA PUHASTAMISE JA LOPUTAMISEL EBAPIISAVAL HULGAL VEE
KASUTAMISE TÕTTU VÕIVAD JÄÄDA PRITSIMISSEADMETESSE TOOTEJÄÄNUSED.
SELLISEL JUHUL VÕIB PRITSIMISSEADMETE KASUTAMINE KAHJUSTADA MITTETERAVILJAKULTUURE. SELLE VÄLTIMISEKS TULEB KOHE PÄRAST ALLY® MAX SX® -IGA
PRITSIMIST KOGU PRITSIMISSEADE PÕHJALIKULT PUHASTADA NII SEEST KUI
VÄLJAST.
Puhastage pritsimisseade kohe pärast kasutamist järgmiselt: 1. Tühjendage prits põllul
täielikult. Loputage pritsi põhjalikult puhta veega. Loputusvett võib pritsida taimedele, mida on
eelnevalt pritsitud. 2. Täitke prits puhta veega ja lisage 0,5% spetsiaalset pritsi puhastamise
toodet All Clear® Extra (1 liiter 200 liitri vee kohta). Loputage torude ja konstruktsiooni kaudu
mõne minuti jooksul. Seejärel laske veel tsirkuleerida 15 minuti vältel, samal ajal pidevalt
loksutades. Tühjendage prits poomi ja voolikute kaudu. 3. Loputage paaki ja poomi puhta
veega. Laske veel tsirkuleerida 5 minuti vältel, samal ajal pidevalt loksutades. Tühjendage prits
poomi ja voolikute kaudu. Veenduge, et puhastusvesi ei saastaks veekogusid. 4. Eemaldage
pihustid ja filtrid ning puhastage neid eraldi. Märkus. Lugege kõikide paagisegude
puhastamisjuhiseid paagil olevalt sildilt ja kasutage kõige põhjalikumat puhastamismeetodit.
KASUTUSJUHEND
Toimeviis: Ally® Max SX® on herbitsiid laialeheliste umbrohtude kevadiseks tärkamisjärgseks
tõrjeks. Parimate tulemuste saavutamiseks pritsida väikseid, aktiivselt kasvavaid umbrohtusid.
Optimaalne aeg pritsimiseks on, kui umbrohul on 4 lehte. Teatud umbrohuliike on võimalik ka
hilisemas kasvustaadiumis tõrjuda.
Kultuurid: Ally® Max SX® -i saab kasutada tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral, kaeral, rukkil ja
tritikalel.
Ajastus: Pritsige Ally® Max SX® -i 1 kord kasvuhooaja kohta. Ally® Max SX® -i tuleb pritsida
kultuurile alates kahe lehe faasist (BBCH 12) kuni lipulehe täieliku lahtirullumise staadiumini
(BBCH 39, kõrsumise lõpp (kuni lipulehe keelekese ilmumiseni)).
Pritsimine varakevadel, kui kultuur aktiivselt kasvab. Õhutemperatuur ei tohiks olla alla +5 oC,
optimaalselt üle 10 oC.
Huumusevaesesse pinnasesse külvatud suviteravilja puhul on kõige parem tõrjuda umbrohtu,
kui umbrohi on idulehtedest kuni 4 lehe staadiumini; kultuur on siis tavaliselt 2–3 lehe
staadiumis.
Huumuserikkasse pinnasesse külvatud suviteravilja puhul on kõige parem tõrjuda umbrohtu, kui
umbrohi on 2–4 lehe staadiumis; kultuur on siis tavaliselt 3-4 lehe staadiumis.
Kulunormi mõjutavad tingimused:
Väiksem kulunorm
Tundlikud umbrohuliigid
Kultuur lopsaka kasvuga
Hea niiskusega pinnas – tugev kasv
Madal umbrohupopulatsioon
Väike umbrohi
Kõrge pritsimistehnoloogia
Kõrge suhteline õhuniiskus (>80%)
Viljavaheldus kultuuridega, mis pole
umbrohu suhtes eriti tundlikud

Suurem kulunorm
Mittetundlikud umbrohuliigid
Kultuur nõrga kasvuga ja hõre
Põud või liigniiskus
Kõrge umbrohtumus
Suur umbrohi
Ebapiisav pritsimistehnoloogia
Madal suhteline õhuniiskus (<80%)
Viljavaheldus kultuuridega, mis on
umbrohu suhtes tundlikud, näiteks
suhkrupeet

Saaki puudutav spetsiifiline teave
Ally® Max SX® on kiidetud heaks teraviljal kasutamiseks ainult kevadel ja järgmisest tabelist lähtuvalt.
Muu kasutus on rangelt keelatud. Enne kasutamist lugege hoolikalt silti.
Kultuur

Tali- ja
suviteraviljad:
Suvi- ja talinisu,
suvi- ja talioder,
kaer, rukis ja
tritikale

Umbrohi

Laialehelised
umbrohud

Kasutamise tingimused:
KasvuOoteaeg
staadium
BBCH 12-39

Viimane
pritsimine
kasvufaasis
BBCH 39

Maks.
pritsimiskordade arv
1

Maks.
kulunorm
21-35 g/ha

Pritsimismeetod: Traktorile kinnitatud pritsimisseadmega. Kasutage seadmeid, millega saab teravilja
hästi ja ühtlaselt pritsida. Vt lisateabeks resistentsuse käsitlemise lõiku.
Vee hulk: 100–400 l/ha (optimaalne 200 l/ha)
Pihustid: Pole erinõudeid. Soovitatav on kasutada madalalt hajutavaid pihusteid, kui on oht, et
pritsimislahus satub tuule tõttu pinnavette või kraavidesse.
Rõhk: 2–3 baari.
Kiirus: 4–6 km/h.

Vihmakindlus: Toode on vihmakindel, kui pritsitud toode on lehtedel kuivanud umbes 1 tund.
Kasutamise piirangud: Vältige pritsimist, kui teravili on kuivuse, madala temperatuuri,
liigniiskuse või toitainepuudusest, kahjuritest või haigustest tingitud faktorite tõttu stressis. Ally®
Max SX® -i ei tohi kasutada 7 päeva jooksul pärast vilja rullimist. Kõige hilisem pritsimise aeg:
BBCH 39 - kõrsumise lõpp, kui lipulehe keeleke on ilmunud nähtavale.
Ally® Max SX®’i on keelatud kasutada allkülvidega teravilja põldudel. Edasikandumine
tuulega: Herbitsiid on väga kõrge aktiivsusega, seetõttu tuleb olla eriti ettevaatlik, et herbitsiidi
ei kanduks tuulega laialehelistele kultuuridele väljaspool pritsitavat ala.
Järgnev kultuur ja saagi ikaldumine:
Ikaldus:
Pärast kultuuri ikaldust 3 kuu möödudes põllul, kus on kasutatud Ally® Max SX® -i, mitte külvata
põllule muid kultuure kui suviteravilja. 1 kuu möödudes pärast Ally® Max SX® kasutamist võib
külvata vaid suvinisu. Enne külvi tuleks pinnas hoolikalt künda ja kultiveerida vähemalt 15 cm
sügavuselt.
Järelkultuurid :
Järgmisel aastal võib külvata külvikorrajärgselt kõiki kultuure.
Samal kalendriaastal 3 kuu jooksul võib kasutada Ally® Max SX® -i 35g/ha. Teravili külvata ilma
allakülvita.
Samal kalendriaastal rohkem kui 3 kuud pärast Ally® Max SX® kasutamist võib pritsida 21-28
g/ha. Lubatud on külvata teravilja ilma või koos kõrreliste ja ristiku allakülviga ning talirapsi.
Samal kalendriaastal rohkem kui 2 kuud pärast Ally® Max SX® kasutamist võib pritsida 21 g/ha.
Lubatud on külvata teravilja ilma või koos kõrreliste ja ristiku allakülviga ning talirapsi.
Järgmisel kevadel :
Lubatud on külvata teravilja ilma või koos kõrreliste ja ristiku allakülviga, suvirapsi, kartuleid,
põldhernest ja põlduba, maisi või lina.
Põldudel, kus üle 50% moodustavad liivased mullad ja pH on >7,2, võib talirapsil esineda
kultuuri kolletumist ja kasvu pidurdust.
16 kuu möödudes pärast Ally® Max SX® kasutamist võib külvata suhkrupeeti, köögivilju, lilli,
dekoratiivtaimi, sibulaid, puid ja põõsaid.
Paagisegu: Ally® Max SX® -i koostis seguneb veega kergesti ja seda tuleb täitmisel lisada otse
pritsipaaki. Loputage tühja mahutit ning kallake loputusvedelik pritsipaaki. Kui kasutate Ally®
Max SX® -i paagisegus, lisage erinevat tüüpi tooteid allpool näidatud järjekorras. Pärast iga
toote lisamist varuge aega toote segamiseks ja hajutamiseks.
1. Vees lahustuv kott.
2. Vees lahustuvad graanulid (SG).

3. Vees dispergeeruvad graanulid (WG).
4. Märguvad pulbrid /WP).
5. Veepõhised suspensioonikontsentraadid (SC).
6. Suspo-emulsioon (SE).
7. Emulsioon vees (EW).
8. Emulsioonikontsentraadid (EC).
9. Vesilahused (SL).
10. Abiained, surfaktandid, õlid.
11. Lahustuvad väetised.
12. Triivi takistajad.
Kui Ally® Max SX® on segatud teiste vedelate fungitsiidide ja herbitsiididega, ei ole
segupartnerite pritsimislahusesse lisamise järjekord tähtis. Kui paagisegus kasutatakse
kasvuregulaatoreid või mikroväetiseid, tuleb need lisada viimastena. Kui kemikaalid on lisatud,
tuleb pritsimislahust jätkuvalt segada kuni pritsimise lõpuni. Küsimuste korral võtke juhiste
saamiseks ühendust kohaliku esindajaga.
Kultuuri tundlikkus: Ally® Max SX® -il ei ole leitud kahjulikke mõjusid ühelegi testitud
sordile. Kui teil on küsimusi sordi tundlikkuse kohta Ally® Max SX® -i suhtes, võtke ühendust
edasimüüjaga/maaletoojaga võimaliku teabe saamiseks uuringuandmete või praktilise
kogemuse kohta konkreetse sordi ohutuse osas.
Resistentsus: Käesolev toode sisaldab metüültribenurooni ja metüülmetsulfurooni, mis on ALS
inhibiitorid (aminohapete sünteesi pidurdajad) ja mille Herbitsiidide Resistentsuse Toime
Komitee (Herbicide Resistance Action Committee) on liigitanud B-rühma. Kui sama
toimemehhanismiga herbitsiide kasutatakse mitu aastat järjest korduvalt samal põllul, võivad
kujuneda välja resistentsed biotüübid. Need võivad levida ja saada dominantseks liigiks.
Umbrohuliiki peetakse herbitsiidile resistentseks, kui see jääb ellu pärast pritsimist soovitatud
kulunormiga. Kui umbrohuliigid on resistentsed ühe sulfonüülurea HRAC B-rühma herbitsiidi
suhtes, on see rist-resistentne teiste samalaadsete toodete ja toimeainete suhtes. Umbrohuliigi
resistentsuse teket saab vältida või edasi lükata, vahetades või segades erineva
toimemehhanismiga tooteid. Kasutusele tuleks võtta resistentsuse ennetamise ja kontrollimise
strateegia. Umbrohu Resistentsuse Töörühm (Weed Resistance Action Group) on koostanud
suunised, mille koopia saab HGCA (http://www.weedscience.org/in.asp), CPA, teie kohaliku
levitaja, kultuuride alase nõustaja või tootja käest.
Hea külvikord, tõhus umbrohutõrje ja künd on ka parimad vahendid resistentsuse vältimiseks.
Umbrohu tõrjumine:
Järgmises tabelis esitatud umbrohu tundlikkuse tasemete puhul on lähtutud heast kattuvusest
pritsimisel ja headest kasvutingimustest (kogus 30 g Ally® Max SX® + kleepaine hektari kohta).
Umbrohu liik
Kassitapp (Fallopia convolvulus)
Põldsinep (Sinapis arvénsis)
Vesihein (harilik) (Stellaria media)
Rukkilill (Centauréa cýanus)
Verev iminõges (Lámiun purpúreum)
Oblikad (Rumex spp.)
Valge hanemalts (Chenopódium album)
Pärsia mailane (Verónica pérsica)
Põld-lõosilm (Myosotis arvénsis)
Soo-kassiurb (Gnaphalium uliginosum)
Kõrvikud (Galeopsis spp.)
Erilehine linnurohi (Polygonum aviculáre)
Kummelid (Matricaria spp.)
Harilik kesalill (Tripleurospérmum inodórum)

Taimed kuni Taimed kuni
21 g/ha
35 g/ha
Idul.-2 pärisl. Idul.-2 pärisl.
XXX
XXXX
XXX
XXXX
XXX
XXXX
X
XXX
XXXX
XXXX
XX
XXXX
XXXX
XXXX
XXX
XXXX
XXX
XXXX
XXX
XXXX
XXX
XXXX
XXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

Taimed kuni
35 g/ha
3-6 pärislehte
XXX
XXX
XXXX
XX
XXXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXXX
XX
XXXX
XXXX

Kahar kirburohi (Polygonum lapathifolium)
Põldkannike (Viola arvensis)
Põld-litterhein (Thlaspi arvénse)
Kukemagun (Papáver rhoeas)
Raps (Brassica napus ssp. Napus)
Harilik kirburohi (Polygonum persicária)
Harilik hiirekõrv (Capsella bursa-pastoris)
Harilik piimaohakas (Sonchus oleráceus)
Põldmailane (Verónica arvénsis)
Harilik piimalill (Euphórbia helioscópa)
Harilik nälghein (Spergula arvensis)
Harilik kurekael (Erodium cicutarium)
Põldohakas (Cirsium arvénse)*

XXXX
XX
XXX
XXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXX
X
XXX
XXXX
XX
XXX

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

XXXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXXX
XXXX
XXXX
X
XXX
XXXX
XXX
XXXX

* Umbrohtu, mis idaneb pärast pritsimist, ei ole võimalik piisavalt tõrjuda.
XXXX=väga tundlik

XXX=tundlik

XX=keskmiselt tundlik

X=osaliselt tundlik

(-)=andmed
puuduvad

mõju 95-100%

mõju 85-94,9%

mõju 75-84,9%

mõju 60-74,9%

andmed puuduvad

Põldohakas (Cirsium arvénse) peaks olema pritsimise ajaks idanenud ja mitte kõrgem kui
10 cm. Kui põldohakas on teraviljapõllul domineeriv, on soovitatav segada Ally® Max SX® -iga
1,5 l MCPA 750 või 0,8 l/ha DMA 6 2,4-D Retro’t.
Kui roomav madar (Galium aparine) on tali- või suviteravilja põllul domineeriv umbrohi, on
soovitatav segada Ally® Max SX® -iga 0,4–0,6 l/ha Starane® või 1–1,2 l/ha Duplosan Super’it.
Kleepaine: Optimaalse tõhususe tagamiseks tuleb Ally® Max SX® segada alati kokku mitteioonse kleepainega.
Soovitatavad kleepained: Kemiwett või Trend 90
Kogus: 50 ml 100 l pritsimislahuse kohta
Märkus. Tootja garanteerib valmistise kvaliteedi, kui valmistis on tarnitud suletud
originaalmahutis. Valmistise kasutamise soovitused ei ole kohustuslikud, kuid nad on koostatud
vastavalt tootjale kasutada olnud kõige uuemate andmetele. Enamik faktoreid – näiteks
ilmastikutingimused, mulla tüüp, resistentsus, uued sordid, pritsimistehnikad jm faktorid –
võivad mõjutada valmistise efektiivsust pihustamise ajal. Tootja ütleb lahti igasugusest
vastutusest, kui need faktorid mõjutavad valmistise efektiivsust. Tootja keeldub vastutusest
kahjude korral, mis võivad tekkida juhul, kui valmistist on kasutatud ebaõigesti.

