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Vilnius
P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2012 m. birželio 18 d. įsakymą Nr. A1-180 „Dėl herbicido Ally Max SX įregistravimo
profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:
„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO ALLY MAX SX ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI
Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2012 m. birželio 7 d. protokole Nr. AS1-4
pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į Ally Max SX klasifikavimo pagal 2008 m.
gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio
direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
(OL 2008 L 353, p. 1), išvadas,
į r e g i s t r u o j u herbicidą Ally Max SX, Du Pont Finland Ltd., profesionaliajam
naudojimui iki 2017 m. vasario 28 d.
Veikliosios medžiagos: metsulfuronmetilas 143 g/kg + tribenuronmetilas143 g/kg
Herbicido forma: vandenyje tirpios granulės
Herbicidas klasifikuojamas:
Atsargiai.
Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Sudėtyje yra tribenuronmetilo. Gali sukelti alerginę reakciją.
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Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo
instrukcijos nurodymus.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių
šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki
paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki
paviršinio vandens telkinių yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną,
apželdintą daugiamečiais augalais.
Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės
ūkio paskirties žemės.
Siekiant apsaugoti požemį vandenį nenaudoti šarminiuose (pH > 7) dirvožemiuose.
Siekiant apsaugoti požeminį vandenį nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos
produkto, kurio sudėtyje yra metsulfuronmetilo, dažniau kaip kartą per dvejus metus.
Pakuotė: 115 g, 250 g, 500 g, 1 kg, 3 kg
Herbicidas naudojamas:
Žieminiams kviečiams, rugiams, kvietrugiams, miežiams.
Norma: 0,021 kg/ha + paviršiaus aktyvioji medžiaga
Naikina dviskiltes piktžoles.
Purkšti, kai javai yra krūmijimosi–paskutiniojo lapo (BBCH 20-39) tarpsnyje, o piktžolės
yra nuo skilčialapių iki 4 lapelių tarpsnio, ne daugiau kaip 1 kartą.
Vasariniams kviečiams, kvietrugiams, miežiams, avižoms.
Norma: 0,021 kg/ha + paviršiaus aktyvioji medžiaga
Naikina dviskiltes piktžoles.
Purkšti, kai javai yra dviejų lapelių–paskutiniojo lapo (BBCH 12–39) tarpsnyje, o piktžolės
yra nuo skilčialapių iki 4 lapelių tarpsnio, ne daugiau kaip 1 kartą.“
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