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Dassoil on veeslahustuv mitteiooniline pindaktiivne aine e. märgaja taimekaitsevahendite 
efektiivsuse suurendamiseks teatud preparaatide korral. Dassoil tagab optimaalse pritsekvaliteedi 
ning sihtumbrohtude hea katmise preparaadiga. Lugege hoolikalt ning järgige nende herbitsiidide 
kasutusjuhendit, millega koos te Dassoili kasutama hakkate. Selleks, et tagada toote ohutu ja 
tulemuslik kasutamine, tuleb antud juhendit lugeda väga tähelepanelikult. 
 
Toimeviis: Dassoil vähendab pritsimislahuse pindpinevust, mille tulemusena katab see ühtlase kihina lehti. 
Selle tulemusena suureneb taimekaitsevahendi kleepuvus, omandamine lehtede kaudu, toime kiirus, 
efektiivsus ning parandatud vihmakindlus. 
 
Toote ohutusinformatsioon. 
Ettevaatusabinõud: Dassoili saab kasutada pindaktiivse ainena herbitsiidisegudes. Järgige herbitsiidide 
kasutusjuhendis sisalduvaid juhiseid! 
 
Pritsimine. 
Tegevused enne pritsimist: enne tööle asumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi 
korrasolekut. Dassoili tuleb pritsida traktori hüdraulikapritsiga tingimustel, et see on heas töökorras ning 
on kalibreeritud vastavalt tootja soovitusele. 
Isikukaitse töölahuse valmistamisel: kanda sobivaid kaitseprille, hingamisteede kaitsevahendeid, 
kemikaalide eest kaitsvaid kindaid, kaitseriietust ja kummisaapaid. 
Pritsimislahuse valmistamine: lugege hoolikalt ning järgige nende herbitsiidide kasutusjuhendit, 
millega koos te Dassoili kasutama hakkate. Selleks, et tagada toote ohutu ja tulemuslik kasutamine, 
tuleb antud juhendeid lugeda väga tähelepanelikult. 
Segamine: prits täita poolenisti puhta veega, lülitada segisti tööle ning pidevalt segades lisada vajalik 
kogus taimekaitsevahendeid. Kui pritsimissegus kasutatakse pulbrilisi või granuleeritud 
taimekaitsevahendeid (nagu nt Tombo™ WG) tuleb need lahustada puhta veega täidetud paagis enne 
Dassoili paaki lisamist samaaegselt pritselahust pidevalt segades. Valmis töölahust mitte seisma jätta, 
vaid alustada kohe pritsimist. 
 
Kulunorm: 
Teravilja korral kasutada 0,5 l/ha. 
Rapsi korral kasutada 0,3 l/ha. 
Dassoili soovitatakse lisada 0,2 l/100 l vee kohta. 
Dassoiliga pritsides on vajalik lisada vett 100-300 l/ha. 
Pärast pritsimist pesta paak, jaotustorud ja düüsid hoolikalt spetsiaalselt ettenähtud pesuainega 
All Clear™ Extra! 
 
Teistel taimekaitsevahenditel, mille kasutamisel on ette nähtud märgaja, kasutada märgajat vastavalt selle 
toote kasutusjuhendile. 
 

Tähelepanu! Preparaat valmistatakse hoolika kontrolli all ja tootjafirma tagab kinnises ja õigesti säilitatud 

originaalpakendis oleva preparaadi kvaliteedi ning toimeainete õige sisalduse. Kasutamisjuhend ning 

soovitused on välja töötatud ametlike katsetuste põhjal, samuti praktiliste kogemuste najal. Firma ei vastuta 

erinevate tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste eest, mille on põhjustanud muudatused 
kasutamismeetodites, ilmastik, uued sordid, uus tehnika, taimede resistentsuse kasv jms., mida preparaadi 
registreerimisel ja kaubastamisel polnud võimalik ette näha. 
 
™ -Dassoil kaubamärk kuulub Dow AgroSciences LLC 
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