
Ally® 50 ST – viljat 

Hyväksytyt käyttökohteet

Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätviljoista sekä öljy- ja kuitupellavasta

Käytön rajoitukset
Ei sovellu pohjavesialueille
Ei saa käyttää suojaviljassa

Samana vuonna saa kylvää
Jos ruiskutettu alue joudutaan rikkomaan saa kylvää vain viljaa

Seuraavana vuonna saa kylvää 
Viljaa, myös suojaviljaa, rypsiä, rapsia, hernettä, perunaa tai pellavaa
Muita kuin edellä mainittuja kaasveja ei saa viljellä vioitusriskin vuoksi

Kiinnitteen käyttö: 
Riippuu Ally® 50 ST:n käyttömäärästä, katso seuraava kalvo 
Tankkiseoksissa kiinnitteen käyttö riippuu tankkiseospartnerista
Vesimäärä 200 – 300 L/ha



Ally® 50 ST – viljat 

Käyttömäärät ja käsittelyajankohta Annostelu 1 tabletti = 7,5 g Ally® 50 ST valmistetta 

Syysviljat 
ruiskutetaan aikaisin keväällä kasvun alkaessa ja rikkakasvien ollessa pieniä
1,06 – 1,6 tablettia / ha + Sito Plus kiinnitettä 0,1 L /ha
1,6 tabelttia ilman kiinnitettä

Kevätviljat 
ruiskutetaan viljan 3-4 lehtiasteella
viimeistään ruiskutettava ennen korrenkasvun alkua 
0,8 – 1,06 tablettia / ha + Sito Plus kiinnitettä 0,1 L /ha
1,06 tablettia ilman kiinnitettä 

Pellava
ruiskutetaan pellavan ollessa 5-10 cm ja rikkaasvin ovat pienellä taimella
0,8 – 1,06 tablettia + Sito Plus 0,1 L/ha 
kiinnitettä käytetään vain kuivissa olosuhteissa

Ylintä käyttömäärää käytetään 
jos ruiskutus viivästyy 
jos lohkolla runsaasti kestäviä lajeja; orvokkia, jauhosavikkaa, pihatatarta 



Ally® 50 ST – viljat 

Saako tankkisekoittaa typpiliuoksen kanssa
Ei saa 

Saako sekoittaa hukkakaura-aineen kanssa
Ei saa

Mikä paras vuorokaudenaika ruiskutukselle
Aamulla lämpötilan noustessa, aine imeytyy rikkoihin paremmin sään lämmetessä
Tuulisella säällä ei pidä ruiskuttaa

Kuinka kauan voi säilyttää tankissa, jos ruiskutus keskeytyy
Ruiskutettava vuorokauden sisällä, pidä sekoittajaa käynnissä pari-kolme kertaa päivän aikana

Lämpötilan vaikutus odotettuun tehoon
Tehoaa hitaasti viileissä olosuhteissa
Maan kosteus parantaa maavaikutusta ja tehoa rikkakasveihin  

Mitä tapahtuu jos ruiskuttaa liian aikaisin / myöhään ? 
Liian aikaisin – vaikuttaa tehoon 
Liian myöhään – rikat silloin yleensä liian isoja, odotettua tehoa ei saada

Aiheuttaako vioituksia jos annos menee vahingossa liian suureksi?
Pienannosaineiden kanssa yleensä ei vioituksia 

Tehoaako
(metsä)kurjenpolvi - tehoaa 
minttu - Ratio™ 50 SX® ja Harmony® 50 SX® tehoaa (tifensulfuroni-vaolmisteet)
koiranputki - Harmony® 50 SX® tehoaa
jättipalsami  - metsulfuroni valmisteet tehoaa jonkun verran, heikosti 
rusokki – ei tietoa 



Ally® 50 ST – viljat 



Ally® 50 ST – rikkakasvitehot 



Lue aina käyttöohjeet ja tuotetiedot 
huolellisesti ennen käyttöä.

Varmista kasvinsuojeluaineen 
turvallinen käyttö.

FMC valmisteet vain 
ammattikäyttäjille. 

Lisätietoja www.fmcagro.fi


