
22001155--00992288  
22001166--0066--1144  
  

  
SSlleeeevvee  
  
  
    
  
  

HHOONNOORRTTMM  FFuunnggiicciiddee  
  
BBrrooaadd  ssppeeccttrruumm  FFuunnggiicciiddee  ffoorr  ddiisseeaassee  ccoonnttrrooll  oonn  ggoollff  ccoouurrssee  ttuurrff  
  
WWEETTTTAABBLLEE  GGRRAANNUULLEESS  
  
CCOOMMMMEERRCCIIAALL    ((AAGGRRIICCUULLTTUURRAALL))  
  
GGUUAARRAANNTTEEEE::  PPyyrraacclloossttrroobbiinn  1166..88%%  
  BBoossccaalliidd  1111..22%%  
  
Warning, contains the allergen sulfites  
  
  
RREEGGIISSTTRRAATTIIOONN  NNOO..    3322332299    PPEESSTT  CCOONNTTRROOLL  PPRROODDUUCCTTSS  AACCTT  
  
  

IINN  CCAASSEE  OOFF  EEMMEERRGGEENNCCYY  EENNDDAANNGGEERRIINNGG  LLIIFFEE  OORR  PPRROOPPEERRTTYY  
IINNVVOOLLVVIINNGG  TTHHIISS  PPRROODDUUCCTT,,  CCAALLLL  DDAAYY  OORR  NNIIGGHHTT  

11--880000--445544--22667733  
  

WWAARRNNIINNGG    PPOOIISSOONN  
  
  

RREEAADD  TTHHEE  LLAABBEELL  AANNDD  BBRROOCCHHUURREE  BBEEFFOORREE  UUSSIINNGG        
  
  
  
NNEETT  CCOONNTTEENNTTSS::    11  kkgg  --  BBuullkk  
  
  
BBAASSFF  CCaannaaddaa  IInncc..          
110000  MMiillvveerrttoonn  DDrriivvee  
55tthh  FFlloooorr  
MMiissssiissssaauuggaa,,  OOnnttaarriioo  
LL55RR  44HH11  
11--887777--337711--22227733  
  
  
  
HHOONNOORR  iiss  aa  ttrraaddee--mmaarrkk  ooff  BBAASSFF  SSEE,,  uusseedd  wwiitthh  ppeerrmmiissssiioonn  bbyy  BBAASSFF  CCaannaaddaa  IInncc..    

GGRROOUUPP  11 FFUUNNGGIICCIIDDEE7 



  

PPRREECCAAUUTTIIOONNSS  
  
11..  KKEEEEPP  OOUUTT  OOFF  RREEAACCHH  OOFF  CCHHIILLDDRREENN..  
  
22..  DDOO  NNOOTT  ttaakkee  iinntteerrnnaallllyy..    HHaarrmmffuull  iiff  sswwaalllloowweedd..      
  
33..  WWaasshh  tthhoorroouugghhllyy  aafftteerr  hhaannddlliinngg  aanndd  bbeeffoorree  eeaattiinngg,,  ddrriinnkkiinngg  oorr  ssmmookkiinngg..  
  
44..  WWeeaarr  pprrootteeccttiivvee  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  ccllootthhiinngg,,  iinncclluuddiinngg  gglloovveess  ((rruubbbbeerr,,  PPVVCC,,  nneeoopprreennee  oorr  nniittrriillee)),,  lloonngg--

sslleeeevveedd  sshhiirrtt,,  lloonngg  ppaannttss,,  aanndd  sshhooeess  pplluuss  ssoocckkss  dduurriinngg  mmiixxiinngg//llooaaddiinngg,,  sspprraayyeerr  cclleeaann--uupp,,  rreeppaaiirr  aanndd  
aapppplliiccaattiioonn..      

  
55..  IIff  ccllootthhiinngg  bbeeccoommeess  ccoonnttaammiinnaatteedd,,  rreemmoovvee  aanndd  wwaasshh  sseeppaarraatteellyy  ffrroomm  hhoouusseehhoolldd  llaauunnddrryy  bbeeffoorree  

rreeuussee..  
  
66..  CClleeaann  sspprraayy  eeqquuiippmmeenntt  tthhoorroouugghhllyy  aafftteerr  uussee..  
  
77..  DDoo  nnoott  ccoonnttaammiinnaattee  ddoommeessttiicc  oorr  iirrrriiggaattiioonn  wwaatteerr,,  llaakkeess,,  ssttrreeaammss  oorr  ppoonnddss  bbyy  tthhee  cclleeaanniinngg  ooff  

eeqquuiippmmeenntt  oorr  tthhee  ddiissppoossaall  ooff  wwaasstteess..  
  
  
FFIIRRSSTT  AAIIDD    
  
IIff  sswwaalllloowweedd::  CCaallll  aa  ppooiissoonn  ccoonnttrrooll  cceennttrree  oorr  ddooccttoorr  iimmmmeeddiiaatteellyy  ffoorr  ttrreeaattmmeenntt  aaddvviiccee..    HHaavvee  ppeerrssoonn  ssiipp  aa  
ggllaassss  ooff  wwaatteerr  iiff  aabbllee  ttoo  sswwaallllooww..    DDoo  nnoott  iinndduuccee  vvoommiittiinngg  uunnlleessss  ttoolldd  ttoo  ddoo  ssoo  bbyy  aa  ppooiissoonn  ccoonnttrrooll  cceennttrree  
oorr  ddooccttoorr..    DDoo  nnoott  ggiivvee  aannyytthhiinngg  bbyy  mmoouutthh  ttoo  aann  uunnccoonnsscciioouuss  ppeerrssoonn..  
  
IIff  oonn  sskkiinn  oorr  ccllootthhiinngg::    TTaakkee  ooffff  ccoonnttaammiinnaatteedd  ccllootthhiinngg..    RRiinnssee  sskkiinn  iimmmmeeddiiaatteellyy  wwiitthh  pplleennttyy  ooff  wwaatteerr  ffoorr  
1155––2200  mmiinnuutteess..    CCaallll  aa  ppooiissoonn  ccoonnttrrooll  cceennttrree  oorr  ddooccttoorr  ffoorr  ttrreeaattmmeenntt  aaddvviiccee..      
  
IIff  iinnhhaalleedd::    MMoovvee  ppeerrssoonn  ttoo  ffrreesshh  aaiirr..    IIff  ppeerrssoonn  iiss  nnoott  bbrreeaatthhiinngg,,  ccaallll  991111  oorr  aann  aammbbuullaannccee,,  tthheenn  ggiivvee  
aarrttiiffiicciiaall  rreessppiirraattiioonn,,  pprreeffeerraabbllyy  bbyy  mmoouutthh--ttoo--mmoouutthh,,  iiff  ppoossssiibbllee..    CCaallll  aa  ppooiissoonn  ccoonnttrrooll  cceennttrree  oorr  ddooccttoorr  ffoorr  
ffuurrtthheerr  ttrreeaattmmeenntt  aaddvviiccee..  
  
IIff  iinn  eeyyeess::    HHoolldd  eeyyee  ooppeenn  aanndd  rriinnssee  sslloowwllyy  aanndd  ggeennttllyy  wwiitthh  wwaatteerr  ffoorr  1155––2200  mmiinnuutteess..    RReemmoovvee  ccoonnttaacctt  
lleennsseess,,  iiff  pprreesseenntt,,  aafftteerr  tthhee  ffiirrsstt  55  mmiinnuutteess,,  tthheenn  ccoonnttiinnuuee  rriinnssiinngg  eeyyee..    CCaallll  aa  ppooiissoonn  ccoonnttrrooll  cceennttrree  oorr  
ddooccttoorr  ffoorr  ttrreeaattmmeenntt  aaddvviiccee..  
  
TTaakkee  ccoonnttaaiinneerr,,  llaabbeell  oorr  pprroodduucctt  nnaammee  aanndd  PPeesstt  CCoonnttrrooll  PPrroodduucctt  RReeggiissttrraattiioonn  NNuummbbeerr  wwiitthh  yyoouu  wwhheenn  
sseeeekkiinngg  mmeeddiiccaall  aatttteennttiioonn..  
  
  
TTOOXXIICCOOLLOOGGIICCAALL  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  
  
TThhee  ppaattiieenntt  sshhoouulldd  bbee  ttrreeaatteedd  ssyymmppttoommaattiiccaallllyy..  
  
  
SSTTOORRAAGGEE  
  
11..  SSttoorree  iinn  oorriiggiinnaall  ttiigghhttllyy  cclloosseedd  ccoonnttaaiinneerr..  
  
22..  DDoo  nnoott  sshhiipp  oorr  ssttoorree  nneeaarr  ffoooodd,,  ffeeeedd,,  sseeeedd  aanndd  ffeerrttiilliizzeerrss..  
  
33..  SSttoorree  iinn  ccooooll,,  ddrryy,,  lloocckkeedd,,  wweellll--vveennttiillaatteedd  aarreeaa  wwiitthhoouutt  fflloooorr  ddrraaiinn..  
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DDIISSPPOOSSAALL  
  
FFoorr  RReeccyyccllaabbllee  CCoonnttaaiinneerrss  
DDoo  nnoott  rreeuussee  tthhiiss  ccoonnttaaiinneerr  ffoorr  aannyy  ppuurrppoossee..    TThhiiss  iiss  aa  rreeccyyccllaabbllee  ccoonnttaaiinneerr,,  aanndd  iiss  ttoo  bbee  ddiissppoosseedd  ooff  aatt  aa  
ccoonnttaaiinneerr  ccoolllleeccttiioonn  ssiittee..    CCoonnttaacctt  yyoouurr  llooccaall  ddiissttrriibbuuttoorr//ddeeaalleerr  oorr  mmuunniicciippaalliittyy  ffoorr  tthhee  llooccaattiioonn  ooff  tthhee  
nneeaarreesstt  ccoolllleeccttiioonn  ssiittee..    BBeeffoorree  ttaakkiinngg  tthhee  ccoonnttaaiinneerr  ttoo  tthhee  ccoolllleeccttiioonn  ssiittee::    
  
11..  TTrriippllee--  oorr  pprreessssuurree--rriinnssee  tthhee  eemmppttyy  ccoonnttaaiinneerr..    AAdddd  tthhee  rriinnssiinnggss  ttoo  tthhee  sspprraayy  mmiixxttuurree  iinn  tthhee  ttaannkk..  
  
22..  MMaakkee  tthhee  eemmppttyy,,  rriinnsseedd  ccoonnttaaiinneerr  uunnssuuiittaabbllee  ffoorr  aannyy  ffuurrtthheerr  uussee..  
  
IIff  tthheerree  iiss  nnoo  ccoonnttaaiinneerr  ccoolllleeccttiioonn  ssiittee  iinn  yyoouurr  aarreeaa,,  ddiissppoossee  ooff  tthhee  ccoonnttaaiinneerr  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  pprroovviinncciiaall  
rreeqquuiirreemmeennttss..  
  
FFoorr  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  ddiissppoossaall  ooff  uunnuusseedd,,  uunnwwaanntteedd  pprroodduucctt,,  ccoonnttaacctt  tthhee  mmaannuuffaaccttuurreerr  oorr  tthhee  pprroovviinncciiaall  
rreegguullaattoorryy  aaggeennccyy..    CCoonnttaacctt  tthhee  mmaannuuffaaccttuurreerr  aanndd  tthhee  pprroovviinncciiaall  rreegguullaattoorryy  aaggeennccyy  iinn  ccaassee  ooff  aa  ssppiillll,,  aanndd  
ffoorr  cclleeaann--uupp  ooff  ssppiillllss..  
  
  
FFoorr  NNoonn--RReettuurrnnaabbllee  CCoonnttaaiinneerrss  
11..  TTrriippllee  oorr  pprreessssuurree--rriinnssee  tthhee  eemmppttyy ccoonnttaaiinneerr..  AAdddd tthhee rriinnssiinnggss ttoo tthhee sspprraayy mmiixxttuurree  iinn  tthhee  ttaannkk.. 

22..  FFoollllooww  pprroovviinncciiaall  iinnssttrruuccttiioonnss  ffoorr  aannyy rreeqquuiirreedd aaddddiittiioonnaall cclleeaanniinngg ooff tthhee ccoonnttaaiinneerr  pprriioorr  ttoo  iittss ddiissppoossaall.. 

33..  MMaakkee  tthhee  eemmppttyy  ccoonnttaaiinneerr  uunnssuuiittaabbllee ffoorr ffuurrtthheerr uussee.. 

44..  DDiissppoossee  ooff  tthhee  ccoonnttaaiinneerr  iinn  aaccccoorrddaannccee wwiitthh pprroovviinncciiaall rreeqquuiirreemmeennttss.. 

55..  FFoorr  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  ddiissppoossaall  ooff  uunnuusseedd,,  uunnwwaanntteedd  pprroodduucctt,,  ccoonnttaacctt  tthhee  mmaannuuffaaccttuurreerr  oorr  tthhee  
pprroovviinncciiaall  rreegguullaattoorryy  aaggeennccyy..    CCoonnttaacctt  tthhee  mmaannuuffaaccttuurreerr  aanndd  tthhee  pprroovviinncciiaall  rreegguullaattoorryy  aaggeennccyy  iinn  ccaassee  
ooff  aa  ssppiillll,,  aanndd  ffoorr  cclleeaann--uupp  ooff  ssppiillllss..  

  
  
FFoorr  RReettuurrnnaabbllee--RReeffiillllaabbllee  CCoonnttaaiinneerrss  
FFoorr  ddiissppoossaall,,  tthhiiss  ccoonnttaaiinneerr  mmaayy  bbee  rreettuurrnneedd  ttoo  tthhee  ppooiinntt  ooff  ppuurrcchhaassee  ((ddiissttrriibbuuttoorr//ddeeaalleerr))..    IItt  mmuusstt  bbee  
rreeffiilllleedd  bbyy  tthhee  ddiissttrriibbuuttoorr//ddeeaalleerr  wwiitthh  tthhee  ssaammee  pprroodduucctt..    DDoo  nnoott  rreeuussee  tthhiiss  ccoonnttaaiinneerr  ffoorr  aannyy  ootthheerr  ppuurrppoossee..  
  
FFoorr  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  ddiissppoossaall  ooff  uunnuusseedd,,  uunnwwaanntteedd  pprroodduucctt,,  ccoonnttaacctt  tthhee  mmaannuuffaaccttuurreerr  oorr  tthhee  pprroovviinncciiaall  
rreegguullaattoorryy  aaggeennccyy..    CCoonnttaacctt  tthhee  mmaannuuffaaccttuurreerr  aanndd  tthhee  pprroovviinncciiaall  rreegguullaattoorryy  aaggeennccyy  iinn  ccaassee  ooff  aa  ssppiillll,,  aanndd  
ffoorr  cclleeaann--uupp  ooff  ssppiillllss..  
  
  
NNOOTTIICCEE  TTOO  UUSSEERR  
  
TThhiiss  ppeesstt  ccoonnttrrooll  pprroodduucctt  iiss  ttoo  bbee  uusseedd  oonnllyy  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  ddiirreeccttiioonnss  oonn  tthhee  llaabbeell..  IItt  iiss  aann  ooffffeennccee  
uunnddeerr  tthhee  PPeesstt  CCoonnttrrooll  PPrroodduuccttss  AAcctt  ttoo  uussee  tthhiiss  pprroodduucctt  iinn  aa  wwaayy  tthhaatt  iiss  iinnccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  ddiirreeccttiioonnss  oonn  
tthhee  llaabbeell..    TThhee  uusseerr  aassssuummeess  tthhee  rriisskk  ttoo  ppeerrssoonnss  oorr  pprrooppeerrttyy  tthhaatt  aarriisseess  ffrroomm  aannyy  ssuucchh  uussee  ooff  tthhiiss  pprroodduucctt..  
PPrrooppoosseedd  HHoonnoorr  FFuunnggiicciiddee  bbooookklleett,,  MMaarrcchh  33,,  22001155  
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BBooookklleett  
    
  
  

HHOONNOORRTTMM  FFuunnggiicciiddee  
  
BBrrooaadd  ssppeeccttrruumm  FFuunnggiicciiddee  ffoorr  ddiisseeaassee  ccoonnttrrooll  oonn  ggoollff  ccoouurrssee  ttuurrff  
  
WWEETTTTAABBLLEE  GGRRAANNUULLEESS  
  
CCOOMMMMEERRCCIIAALL    ((AAGGRRIICCUULLTTUURRAALL))  
  
GGUUAARRAANNTTEEEE::  PPyyrraacclloossttrroobbiinn  1166..88%%  
  BBoossccaalliidd  1111..22%%  
  
Warning, contains the allergen sulfites  
  
RREEGGIISSTTRRAATTIIOONN  NNOO..    3322332299    PPEESSTT  CCOONNTTRROOLL  PPRROODDUUCCTTSS  AACCTT  
  
  
  
  

IINN  CCAASSEE  OOFF  EEMMEERRGGEENNCCYY  EENNDDAANNGGEERRIINNGG  LLIIFFEE  OORR  PPRROOPPEERRTTYY  
IINNVVOOLLVVIINNGG  TTHHIISS  PPRROODDUUCCTT,,  CCAALLLL  DDAAYY  OORR  NNIIGGHHTT  

11--880000--445544--22667733  
  

WWAARRNNIINNGG    PPOOIISSOONN  
  
  

RREEAADD  TTHHEE  LLAABBEELL  AANNDD  BBRROOCCHHUURREE  BBEEFFOORREE  UUSSIINNGG        
  
  
  
NNEETT  CCOONNTTEENNTTSS::    11  kkgg  --  BBuullkk  
  
  
BBAASSFF  CCaannaaddaa  IInncc..          
110000  MMiillvveerrttoonn  DDrriivvee  
55tthh  FFlloooorr  
MMiissssiissssaauuggaa,,  OOnnttaarriioo  
LL55RR  44HH11  
11--887777--337711--22227733  
  
  
  
HHOONNOORR  iiss  aa  ttrraaddee--mmaarrkk  ooff  BBAASSFF  SSEE,,  uusseedd  wwiitthh  ppeerrmmiissssiioonn  bbyy  BBAASSFF  CCaannaaddaa  IInncc..      
  

GGRROOUUPP 11 FFUUNNGGIICCIIDDEE7
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GGEENNEERRAALL  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  
  
TThhiiss  ppaacckkaaggee  ccoonnttaaiinnss  HHOONNOORR  FFuunnggiicciiddee,,  aa  wwaatteerr  ddiissppeerrssiibbllee  ggrraannuullee  ((WWGG))..  TThhee  aaccttiivvee  iinnggrreeddiieennttss  iinn  
HHOONNOORR  FFuunnggiicciiddee  aarree  ppyyrraacclloossttrroobbiinn,,  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  ssttrroobbiilluurriinn  ((QQooll))  ccllaassss  ooff  cchheemmiissttrryy,,  aanndd  bboossccaalliidd,,  
aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  ccaarrbbooxxaammiiddee  ((aanniilliiddee))  ccllaassss  ooff  cchheemmiissttrryy..    HHOONNOORR  FFuunnggiicciiddee  hhaass  ttwwoo  mmooddeess  ooff  aaccttiioonn  
tthhaatt  mmaayy  bbee  eeffffeeccttiivvee  aaggaaiinnsstt  ppaatthhooggeennss  rreessiissttaanntt  ttoo  ootthheerr  FFuunnggiicciiddeess  ggrroouuppss..  
  
HHOONNOORR  FFuunnggiicciiddee  iinnhhiibbiittss  ssppoorree  ggeerrmmiinnaattiioonn  aanndd  mmyycceelliiaall  ggrroowwtthh  aanndd  ssppoorruullaattiioonn  ooff  tthhee  ffuunngguuss  oonn  tthhee  
lleeaaff  ssuurrffaaccee..    HHoowweevveerr,,  ooppttiimmuumm  ddiisseeaassee  ccoonnttrrooll  iiss  aacchhiieevveedd  wwhheenn  HHOONNOORR  FFuunnggiicciiddee  iiss  aapppplliieedd  iinn  aa  
rreegguullaarrllyy  sscchheedduulleedd  pprrootteeccttiivvee  sspprraayy  pprrooggrraamm  aanndd  iiss  uusseedd  iinn  aa  rroottaattiioonn  pprrooggrraamm  wwiitthh  ootthheerr  FFuunnggiicciiddeess..  
  
EENNVVIIRROONNMMEENNTTAALL  HHAAZZAARRDDSS  
  
TTOOXXIICC  ttoo  aaqquuaattiicc  oorrggaanniissmmss,,  nnoonn--ttaarrggeett  tteerrrreessttrriiaall  ppllaannttss  aanndd  ssmmaallll  wwiilldd  mmaammmmaallss..    OObbsseerrvvee  bbuuffffeerr  zzoonneess  
ssppeecciiffiieedd  uunnddeerr  DDIIRREECCTTIIOONNSS  FFOORR  UUSSEE..    TToo  rreedduuccee  rruunnooffff  ffrroomm  ttrreeaatteedd  aarreeaass  iinnttoo  aaqquuaattiicc  hhaabbiittaattss  aavvooiidd  
aapppplliiccaattiioonn  ttoo  aarreeaass  wwiitthh  aa  mmooddeerraattee  ttoo  sstteeeepp  ssllooppee,,  ccoommppaacctteedd  ssooiill,,  oorr  ccllaayy..    AAvvooiidd  aapppplliiccaattiioonn  wwhheenn  
hheeaavvyy  rraaiinn  iiss  ffoorreeccaasstt..      CCoonnttaammiinnaattiioonn  ooff  aaqquuaattiicc  aarreeaass  aass  aa  rreessuulltt  ooff  rruunnooffff  mmaayy  bbee  rreedduucceedd  bbyy  iinncclluuddiinngg  
aa  vveeggeettaattiivvee  ssttrriipp  bbeettwweeeenn  tthhee  ttrreeaatteedd  aarreeaa  aanndd  tthhee  eeddggee  ooff  tthhee  wwaatteerr  bbooddyy..  
  
DDIIRREECCTTIIOONNSS  FFOORR  UUSSEE  
  
HHOONNOORR  FFuunnggiicciiddee  iiss  aa  bbrrooaadd--ssppeeccttrruumm  ffuunnggiicciiddee  rreeccoommmmeennddeedd  ffoorr  tthhee  ccoonnttrrooll  ooff  mmaannyy  iimmppoorrttaanntt  
ddiisseeaasseess  ooff  ttuurrff  ggrraassss..    FFoorr  mmaaxxiimmuumm  eeffffiiccaaccyy,,  HHOONNOORR  FFuunnggiicciiddee  sshhoouulldd  bbee  aapppplliieedd  pprreevveennttiivveellyy..  
  
AAss  tthhiiss  pprroodduucctt  iiss  nnoott  rreeggiisstteerreedd  ffoorr  tthhee  ccoonnttrrooll  ooff  ppeessttss  iinn  aaqquuaattiicc  ssyysstteemmss,,  DDOO  NNOOTT  uussee  ttoo  ccoonnttrrooll  
aaqquuaattiicc  ppeessttss..  
  
DDOO  NNOOTT  ccoonnttaammiinnaattee  iirrrriiggaattiioonn  oorr  ddrriinnkkiinngg  wwaatteerr  ssuupppplliieess  oorr  aaqquuaattiicc  hhaabbiittaattss  bbyy  cclleeaanniinngg  ooff  eeqquuiippmmeenntt  oorr  
ddiissppoossaall  ooff  wwaasstteess..  
  
AAppppllyy  oonnllyy  wwhheenn  tthhee  ppootteennttiiaall  ffoorr  ddrriifftt  ttoo  aarreeaass  ooff  hhuummaann  hhaabbiittaattiioonn  oorr  aarreeaass  ooff  hhuummaann  aaccttiivviittyy  ((eexxcclluuddiinngg  
ggoollff  ccoouurrsseess))  ssuucchh  aass  hhoouusseess,,  ccoottttaaggeess,,  sscchhoooollss  aanndd  rreeccrreeaattiioonn  aarreeaass  iinncclluuddiinngg  ppaarrkkss,,  sscchhooooll  ggrroouunnddss,,  
aanndd  ppllaayyiinngg  ffiieellddss  iiss  mmiinniimmaall,,  ttaakkiinngg  iinnttoo  ccoonnssiiddeerraattiioonn  wwiinndd  ssppeeeedd,,  wwiinndd  ddiirreeccttiioonn,,  tteemmppeerraattuurree  
iinnvveerrssiioonnss,,  aapppplliiccaattiioonn  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  sspprraayyeerr  sseettttiinnggss..  
  
DDoo  nnoott  uussee  iinn  rreessiiddeennttiiaall  aarreeaass..    RReessiiddeennttiiaall  aarreeaass  aarree  ddeeffiinneedd  aass  aannyy  uussee  ssiittee  wwhheerree  bbyyssttaannddeerrss  iinncclluuddiinngg  
cchhiillddrreenn  ccoouulldd  bbee  eexxppoosseedd  dduurriinngg  oorr  aafftteerr  aapppplliiccaattiioonn  wwiitthh  tthhee  eexxcceeppttiioonn  ooff  ggoollff  ccoouurrsseess..    TThhiiss  iinncclluuddeess  
hhoommeess,,  sscchhoooollss,,  ppaarrkkss,,  ppllaayyggrroouunnddss,,  ppllaayyiinngg  ffiieellddss,,  ppuubblliicc  bbuuiillddiinnggss,,  oorr  aannyy  ootthheerr  aarreeaass  wwhheerree  tthhee  ggeenneerraall  
ppuubblliicc  iinncclluuddiinngg  cchhiillddrreenn  ccoouulldd  bbee  eexxppoosseedd..  
  
FFiieelldd  sspprraayyeerr  aapppplliiccaattiioonn  
DDOO  NNOOTT  aappppllyy  dduurriinngg  ppeerriiooddss  ooff  ddeeaadd  ccaallmm..    AAvvooiidd  aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhiiss  pprroodduucctt  wwhheenn  wwiinnddss  aarree  gguussttyy..      
DDOO  NNOOTT  aappppllyy  wwiitthh  sspprraayy  ddrroopplleettss  ssmmaalllleerr  tthhaann  tthhee  AAmmeerriiccaann  SSoocciieettyy  ooff  AAggrriiccuullttuurraall  EEnnggiinneeeerrss  ((AASSAAEE  
SS557722..11))  mmeeddiiuumm  ccllaassssiiffiiccaattiioonn..    BBoooomm  hheeiigghhtt  mmuusstt  bbee  6600  ccmm  oorr  lleessss  aabboovvee  tthhee  ccrroopp  oorr  ggrroouunndd..  
  
DDOO  NNOOTT  AAPPPPLLYY  BBYY  AAIIRR..  
  
BBuuffffeerr  ZZoonneess  
UUssee  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  sspprraayy  mmeetthhooddss  oorr  eeqquuiippmmeenntt  DDOO  NNOOTT  rreeqquuiirree  aa  bbuuffffeerr  zzoonnee::    hhaanndd--hheelldd  oorr  bbaacckkppaacckk  
sspprraayyeerr  aanndd  ssppoott  ttrreeaattmmeenntt..  
  
TThhee  bbuuffffeerr  zzoonneess  ssppeecciiffiieedd  iinn  tthhee  ttaabbllee  bbeellooww  aarree  rreeqquuiirreedd  bbeettwweeeenn  tthhee  ppooiinntt  ooff  ddiirreecctt  aapppplliiccaattiioonn  aanndd  tthhee  
cclloosseesstt  ddoowwnnwwiinndd  eeddggee  ooff  sseennssiittiivvee  tteerrrreessttrriiaall  hhaabbiittaattss  ((ssuucchh  aass  ggrraassssllaannddss,,  ffoorreesstteedd  aarreeaass,,  sshheelltteerr  bbeellttss,,  
wwooooddlloottss,,  hheeddggeerroowwss,,  rriippaarriiaann  aarreeaass  aanndd  sshhrruubbllaannddss)),,  sseennssiittiivvee  ffrreesshhwwaatteerr  hhaabbiittaattss  ((ssuucchh  aass  llaakkeess,,  rriivveerrss,,  
sslloouugghhss,,  ppoonnddss,,  pprraaiirriiee  ppootthhoolleess,,  ccrreeeekkss,,  mmaarrsshheess,,  ssttrreeaammss,,  rreesseerrvvooiirrss  aanndd  wweettllaannddss))  aanndd  
eessttuuaarriinnee//mmaarriinnee  hhaabbiittaattss..  
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MMeetthhoodd  ooff  
aapppplliiccaattiioonn  

  
PPrroodduucctt  UUssee  RRaattee    

BBuuffffeerr  ZZoonneess  ((mmeettrreess))  RReeqquuiirreedd  ffoorr  tthhee  PPrrootteeccttiioonn  ooff::  

FFrreesshhwwaatteerr  HHaabbiittaatt  ooff  
DDeepptthhss::  

EEssttuuaarriinnee//MMaarriinnee  
HHaabbiittaattss  ooff  DDeepptthhss::  

TTeerrrreessttrriiaall 
hhaabbiittaatt  

ggrraammss//  110000  
ssqq..  mm  

ggrraammss//  hhaa  LLeessss  tthhaann  
11  mm  

GGrreeaatteerr  
tthhaann  11  mm  

LLeessss  
tthhaann  11  mm

GGrreeaatteerr  
tthhaann  11  mm  

FFiieelldd  
sspprraayyeerr  

1100..00  ttoo  1155..00  11000000  ttoo  11550000 1100 33 33 11  11 
1155..11  ttoo  2255..00  11550011  ttoo  22550000 1155 55 44 22  11 
2255..11  ttoo  3355..00  22550011  ttoo  33550000 2200 55 55 33  11 

  
  
FFoorr  ffiieelldd  sspprraayyeerr  aapppplliiccaattiioonn,,  bbuuffffeerr  zzoonneess  ccaann  bbee  rreedduucceedd  wwiitthh  tthhee  uussee  ooff  ddrriifftt  rreedduucciinngg  sspprraayy  sshhiieellddss..    
WWhheenn  uussiinngg  aa  sspprraayy  bboooomm  ffiitttteedd  wwiitthh  aa  ffuullll  sshhiieelldd  ((sshhrroouudd,,  ccuurrttaaiinn))  tthhaatt  eexxtteennddss  ttoo  tthhee  ccrroopp  ccaannooppyy,,  tthhee  
llaabbeelllleedd  bbuuffffeerr  zzoonnee  ccaann  bbee  rreedduucceedd  bbyy  7700%%..    WWhheenn  uussiinngg  aa  sspprraayy  bboooomm  wwhheerree  iinnddiivviidduuaall  nnoozzzzlleess  aarree  
ffiitttteedd  wwiitthh  ccoonnee--sshhaappeedd  sshhiieellddss  tthhaatt  aarree  nnoo  mmoorree  tthhaann  3300  ccmm  aabboovvee  tthhee  ccrroopp  ccaannooppyy,,  tthhee  llaabbeelllleedd  bbuuffffeerr  
zzoonnee  ccaann  bbee  rreedduucceedd  bbyy  3300%%..  
  
  
AAllll  aapppplliiccaattiioonnss  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  uussee  ddiirreeccttiioonnss  iinnddiiccaatteedd  oonn  TTaabbllee  11..    FFaaiilluurree  ttoo  ffoollllooww  
ddiirreeccttiioonnss  aanndd  pprreeccaauuttiioonnss  oonn  tthhiiss  llaabbeell  mmaayy  rreessuulltt  iinn  ttuurrff  ggrraassss  iinnjjuurryy  aanndd//oorr  iinnffeerriioorr  ddiisseeaassee  ccoonnttrrooll..  
  
HHOONNOORR  FFuunnggiicciiddee  iiss  rreeccoommmmeennddeedd  ffoorr  tthhee  ccoonnttrrooll  ooff  AAnntthhrraaccnnoossee,,  BBeennttggrraassss  ddeeaadd  ssppoott,,  BBrroowwnn  ppaattcchh,,  
BBrroowwnn  rriinngg  ppaattcchh,,  DDoollllaarr  ssppoott,,  FFaaiirryy  rriinngg,,  FFuussaarriiuumm  PPaattcchh  aanndd  PPiinnkk  ssnnooww  mmoolldd,,  GGrraayy  lleeaaff  ssppoott,,  GGrraayy  ssnnooww  
mmoolldd,,  LLeeaaff  ssppoott,,  MMeellttiinngg  oouutt,,  ,,  PPoowwddeerryy  mmiillddeeww,,  PPyytthhiiuumm  bblliigghhtt,,  PPyytthhiiuumm  rroooott  ddyyssffuunnccttiioonn,,  RRaappiidd  bblliigghhtt,,  
RReedd  tthhrreeaadd,,  RRhhiizzooccttoonniiaa  lleeaaff  oorr  sshheeaatthh  ssppoott,,  RRuusstt,,  SSuummmmeerr  ppaattcchh  aanndd  TTaakkee--aallll  ppaattcchh..      
  
HHoonnoorr  FFuunnggiicciiddee  iiss  iinntteennddeedd  ttoo  bbrrooaaddeenn  tthhee  ddiisseeaassee  ssppeeccttrruumm..  HHoonnoorr  FFuunnggiicciiddee  sshhoouulldd  bbee  uusseedd  ttoo  ttaarrggeett  
ddoollllaarr  ssppoott  oonn  ttuurrff  aanndd  ccoonnccuurrrreennttllyy  ttrreeaatt  ootthheerr  ddiisseeaasseess..  IIff  nnoott  ttrreeaattiinngg  ffoorr  ddoollllaarr  ssppoott,,  uussee  IInnssiiggnniiaa  SSCC  
FFuunnggiicciiddee  oorr  aannootthheerr  ffuunnggiicciiddee  rreeggiisstteerreedd  ffoorr  tthhee  ttaarrggeett  ddiisseeaassee..  
  
AAppppllyy  HHOONNOORR  FFuunnggiicciiddee  iinn  55  --  1155  lliittrreess  ooff  wwaatteerr  ppeerr  110000  ssqquuaarree  mmeetteerrss  ((550000--11550000  lliittrreess  ppeerr  
hheeccttaarree))..  
  
RRaattee::    UUssee  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  rraatteess  ssppeecciiffiieedd  ffoorr  eeaacchh  ddiisseeaassee  lliisstteedd  iinn  TTaabbllee  11..  
  
TTuurrff  GGrraassss  TToolleerraannccee  
Due to variability within turf grass species and application techniques, neither the manufacturer nor the 
seller has determined whether or not HONOR Fungicide can safely be used on all turf grasses under all 
conditions. Therefore, it is recommended that the user determine if HONOR Fungicide can be used 
safely before broad use.  Apply the recommended use rate of HONOR Fungicide on a small test area 
under conditions expected to be encountered.  Monitor for any adverse effects during a 14-day period 
after application. 
 
Please refer to the Resistance Management section for guidance on maximum seasonal applications and 
recommended alternation with different mode of action fungicides. 
 

  
  

TTaabbllee  11..    AApppplliiccaattiioonn  RRaatteess  aanndd  IInntteerrvvaallss  ffoorr  TTuurrff  GGrraassss  
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DDiisseeaassee  
((PPaatthhooggeenn))  

PPrroodduucctt    
UUssee  RRaattee  
((ggrraammss//  

110000  ssqq..  mm..))  

PPrroodduucctt  
UUssee  RRaattee  

((ggrraammss//hhaa))  

AApppplliiccaattiioonn  
IInntteerrvvaall  
((ddaayyss))  

CCoommmmeennttss  

AAnntthhrraaccnnoossee  
((CCoolllleettoottrriicchhuumm  
cceerreeaallee))  

1188..33  ––  3333..33  
11883333  ––  
33333333  

1144  ––  2288  
AAppppllyy  wwhheenn  ccoonnddiittiioonnss  aarree  
ffaavvoouurraabbllee  ffoorr  ddiisseeaassee  
ddeevveellooppmmeenntt..  

BBeennttggrraassss  ddeeaadd  ssppoott  
((OOpphhiioosspphhaaeerreellllaa  
aaggrroossttiiss))  1166..88  ––  3333..66  

11667788  --    
33335577  

1144  --  2288  

UUssee  pprreevveennttiivveellyy..  BBeeggiinn  
aapppplliiccaattiioonnss  wwhheenn  ccoonnddiittiioonnss  aarree  
ffaavvoouurraabbllee  ffoorr  ffuunnggaall  iinnffeeccttiioonn,,  
pprriioorr  ttoo  ddiisseeaassee  ssyymmppttoomm  
ddeevveellooppmmeenntt..  

BBrroowwnn  ppaattcchh  
((RRhhiizzooccttoonniiaa  ssoollaannii,,  
zzeeaaee))  

1166..77  ––  2299..88  
11666677  ––  
22997766  

1144  ––  2211  
  

AAppppllyy  wwhheenn  ccoonnddiittiioonnss  aarree  
ffaavvoouurraabbllee  ffoorr  ddiisseeaassee  
ddeevveellooppmmeenntt..  

BBrroowwnn  rriinngg  ppaattcchh  
((RRhhiizzooccttoonniiaa  cciirrcciinnaattaa  
vvaarr..  cciirr--  cciinnaattaa,,))  
((pprreevviioouussllyy  ccaalllleedd  
''WWaaiitteeaa  ppaattcchh''))  

3333..66  33335577  1144  --  2288  

BBeeggiinn  aapppplliiccaattiioonnss  pprreevveennttiivveellyy  oorr  
wwhheenn  eeaarrllyy  rriinngg  ddeevveellooppmmeenntt  iiss  
eevviiddeenntt..  LLaattee  ccuurraattiivvee  aapppplliiccaattiioonnss  
wwiillll  nnoott  bbee  eeffffeeccttiivvee..  UUssee  880000  ttoo  
11550000  LL  sspprraayy  vvoolluummee  ppeerr  hheeccttaarree..  
PPrroovviiddee  sshhoorrtt  iirrrriiggaattiioonn  ccyyccllee  
ddiirreeccttllyy  ffoolllloowwiinngg  ttrreeaattmmeenntt  ttoo  
mmoovvee  FFuunnggiicciiddee  tthhrroouugghh  tthhaattcchh..    
BBrroowwnn  rriinngg  ppaattcchh  ssyymmppttoommss  mmaayy  
ttaakkee  22  ttoo  33  wweeeekkss  ttoo  ddiissaappppeeaarr  
ffoolllloowwiinngg  aapppplliiccaattiioonn..  

DDoollllaarr  ssppoott  
((SScclleerroottiinniiaa  
hhoommeeooccaarrppaa))    
  

2200..00  ––  2255..00  22000000  --  22550000  1144  
BBeeggiinn  aapppplliiccaattiioonnss  pprriioorr  ttoo  oorr  iinn  tthhee  
eeaarrllyy  ssttaaggeess  ooff  ddiisseeaassee  
ddeevveellooppmmeenntt..  UUssee  tthhee  hhiigghheerr  
ssppeecciiffiieedd  rraattee  wwhheenn  pprroolloonnggeedd  
ffaavvoouurraabbllee  ddiisseeaassee  ccoonnddiittiioonnss eexxiisstt.. 

3355..00  33550000  2288  

FFaaiirryy  rriinngg  
((BBaassiiddiioommyycceettee  ffuunnggii))  

3333..66  33335577  2288  

AAppppllyy  aass  ssoooonn  aass  ppoossssiibbllee  aafftteerr  
FFaaiirryy  rriinngg  ssyymmppttoomm  ddeevveellooppmmeenntt..  
FFaaiirryy  rriinngg  ssyymmppttoommss  mmaayy  ttaakkee  22  ttoo  
33  wweeeekkss  ttoo  ddiissaappppeeaarr  ffoolllloowwiinngg  
aapppplliiccaattiioonn..  UUssee  880000  ttoo  11550000  LL  
sspprraayy  vvoolluummee  ppeerr  hheeccttaarree..  
RReeaapppplliiccaattiioonn  aafftteerr  2288  ddaayyss  mmaayy  
bbee  rreeqquuiirreedd..  PPrroovviiddee  sshhoorrtt  
iirrrriiggaattiioonn  ccyyccllee  ddiirreeccttllyy  ffoolllloowwiinngg  
ttrreeaattmmeenntt  ttoo  mmoovvee  FFuunnggiicciiddee  
tthhrroouugghh  tthhaattcchh..  

FFuussaarriiuumm  ppaattcchh  
((MMiiccrrooddoocchhiiuumm  ppaattcchh))    
aanndd  PPiinnkk  ssnnooww  mmoolldd  
((MMiiccrrooddoocchhiiuumm  nniivvaallee))    
  2299..88  22997766  

ssiinnggllee  
aapppplliiccaattiioonn  

MMaakkee  aann  aapppplliiccaattiioonn  iinn  tthhee  llaattee  ffaallll  
jjuusstt  pprriioorr  ttoo  ssnnooww  ccoovveerr..  TTaannkk  mmiixx  
wwiitthh  aannootthheerr  eeffffeeccttiivvee  FFuunnggiicciiddee  
ffrroomm  aa  ddiiffffeerreenntt  ttaarrggeett  ssiittee  ggrroouupp,,  
ssuucchh  aass  PPRREEMMIISS  220000  FF..  WWhheenn  
uusseedd  iinn  aa  ttaannkk  mmiixx,,  ffoollllooww  aallll  uussee  
ddiirreeccttiioonnss  aanndd  tthhee  mmoosstt  rreessttrriiccttiivvee  
pprreeccaauuttiioonnss  oonn  tthhee  iinnddiivviidduuaall  
pprroodduucctt  llaabbeellss..  

GGrraayy  lleeaaff  ssppoott  
((PPyyrriiccuullaarriiaa  ggrriisseeaa))  

1166..77  11666677  1144  AAppppllyy  pprreevveennttaattiivvee  aapppplliiccaattiioonnss  aanndd  
ccoonnttiinnuuee  aapppplliiccaattiioonnss  wwhhiillee  
ccoonnddiittiioonnss  aarree  ffaavvoouurraabbllee  ffoorr  
ddiisseeaassee  ddeevveellooppmmeenntt.. 

3333..33  33333333  2288  



  77

DDiisseeaassee  
((PPaatthhooggeenn))  

PPrroodduucctt    
UUssee  RRaattee  
((ggrraammss//  

110000  ssqq..  mm..))  

PPrroodduucctt  
UUssee  RRaattee  

((ggrraammss//hhaa))  

AApppplliiccaattiioonn  
IInntteerrvvaall  
((ddaayyss))  

CCoommmmeennttss  

GGrraayy  ssnnooww  
mmoolldd//TTyypphhuullaa  bblliigghhtt  
((TTyypphhuullaa  iinnccaarrnnaattaa,,  TT..  
iisshhiikkaarriieennssiiss))      

2200..22  22002244  
ssiinnggllee  

aapppplliiccaattiioonn 
MMaakkee  aapppplliiccaattiioonnss  jjuusstt  pprriioorr  ttoo  ssnnooww  
ccoovveerr..  

1100..11  11001122  1144  --  2288  

LLeeaaff  ssppoott    
((DDrreecchhsslleerraa  sspppp..,,  
BBiippoollaarriiss  sspppp..))  

1188..33  11883333  1144  
AAppppllyy  wwhheenn  ccoonnddiittiioonnss  aarree  
ffaavvoouurraabbllee  ffoorr  ddiisseeaassee  
ddeevveellooppmmeenntt..  

MMeellttiinngg  oouutt  
((DDrreecchhsslleerraa  ppooaaee,,))  1166..88  ––  3333..66  

11667788  ––  
33335577  

1144  --  2288  
AAppppllyy  wwhheenn  ccoonnddiittiioonnss  aarree  
ffaavvoouurraabbllee  ffoorr  ddiisseeaassee  
ddeevveellooppmmeenntt..  

PPoowwddeerryy  mmiillddeeww  
((EErryyssiipphhee  ggrraammiinniiss))  

1166..88  ––  3333..66  
11667788  ––  
33335577  

1144  --  2288  ..  

UUssee  pprreevveennttiivveellyy..  BBeeggiinn  
aapppplliiccaattiioonnss  wwhheenn  ccoonnddiittiioonnss  aarree  
ffaavvoouurraabbllee  ffoorr  ddiisseeaassee  
ddeevveellooppmmeenntt..  

PPyytthhiiuumm  bblliigghhtt  
((PPyytthhiiuumm  
aapphhaanniiddeerrmmaattuumm))        

2266..88  22667799  1144  
BBeeggiinn  pprreevveennttaattiivvee  aapppplliiccaattiioonn  
wwhheenn  ccoonnddiittiioonnss  aarree  ffaavvoouurraabbllee  ffoorr  
ddiisseeaassee  ddeevveellooppmmeenntt 

PPyytthhiiuumm  rroooott  
ddyyssffuunnccttiioonn    
((PPyytthhiiuumm  vvoolluuttuumm,,  
PPyytthhiiuumm  
aarrrrhheennoommaanneess,,  
PPyytthhiiuumm  
aarriissttoossppoorruumm))  

3333..33  33333333  1144  ––  2288  

AAppppllyy  pprreevveennttiivveellyy  ffoorr  ccoonnttrrooll..    
IIrrrriiggaattee  iimmmmeeddiiaatteellyy  ffoolllloowwiinngg  
aapppplliiccaattiioonn..  AAfftteerr  eeaacchh  aapppplliiccaattiioonn  
rroottaattee  wwiitthh  aatt  lleeaasstt  oonnee  aapppplliiccaattiioonn  
ooff  aa  nnoonn--ggrroouupp  1111  FFuunnggiicciiddee  
rreeggiisstteerreedd  ffoorr  tthhiiss  ddiisseeaassee..  

RRaappiidd  bblliigghhtt  
((LLaabbyyrriinntthhuullaa  
tteerrrreessttrriiss))  

1166..88  ––  3333..66  
11667788  ––  
33335577  

1144  --  2288  

UUssee  pprreevveennttiivveellyy..  BBeeggiinn  
aapppplliiccaattiioonnss  wwhheenn  ccoonnddiittiioonnss  aarree  
ffaavvoouurraabbllee  ffoorr  ddiisseeaassee  
ddeevveellooppmmeenntt..    

RReedd  tthhrreeaadd  
((LLaaeettiissaarriiaa  ffuucciiffoorrmmiiss))  1166..88  ––  3333..66  

11667788  ––  
33335577  

1144  --  2288  
AAppppllyy  wwhheenn  ccoonnddiittiioonnss  aarree  
ffaavvoouurraabbllee  ffoorr  ddiisseeaassee  
ddeevveellooppmmeenntt..  

RRhhiizzooccttoonniiaa  lleeaaff  oorr  
sshheeaatthh  ssppoott  
((RR..  oorryyzzaaee,,  RR..  zzeeaa))  

1166..88  ––  3333..66  11667788  ––  33335577  1144  --  2288  
AAppppllyy  wwhheenn  ccoonnddiittiioonnss  aarree  
ffaavvoouurraabbllee  ffoorr  ddiisseeaassee  
ddeevveellooppmmeenntt..    

RRuusstt    
((PPuucccciinniiaa  sspppp..))  1144..99  11448888  1144  

AAppppllyy  wwhheenn  ccoonnddiittiioonnss  aarree  
ffaavvoouurraabbllee  ffoorr  ddiisseeaassee  
ddeevveellooppmmeenntt..  

SSuummmmeerr  ppaattcchh  
((MMaaggnnaappoorrtthhee  ppooaaee))  

1166..88  ––  3333..66  11667788  ––  33335577  1144  --  2288  

IInniittiiaattee  aapppplliiccaattiioonnss  iinn  tthhee  sspprriinngg  
wwhheenn  ssooiill  tteemmppeerraattuurreess  rreeaacchh  1155..66  
ttoo  1188..33°°  CC  aatt  aa  55..11  ccmm  ssooiill  ddeepptthh,,  oorr  
aass  ddiiccttaatteedd  bbyy  llooccaall  
rreeccoommmmeennddaattiioonnss..  

TTaakkee--aallll  ppaattcchh  
((GGaaeeuummaannnnoommyycceess  
ggrraammiinniiss))  ––  
ssuupppprreessssiioonn  oonnllyy  

3333..33  33333333  2288  

MMaakkee  11  aapppplliiccaattiioonn  iinn  tthhee  ffaallll  aanndd  11  
aapppplliiccaattiioonn  iinn  tthhee  sspprriinngg  
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AAddddiittiivveess  
DDoo  nnoott  uussee  wwiitthh  oorrggaannoossiilliiccaattee  bbaasseedd  aaddjjuuvvaannttss  oorr  ttuurrff  ggrraassss  iinnjjuurryy  mmaayy  ooccccuurr..    DDuuee  ttoo  tthhee  llaarrggee  nnuummbbeerr  
ooff  aaddddiittiivveess  oorr  aaddjjuuvvaannttss  tthhaatt  mmaayy  bbee  uusseedd,,  nneeiitthheerr  tthhee  mmaannuuffaaccttuurreerr  nnoorr  tthhee  sseelllleerr  hhaass  ddeetteerrmmiinneedd  
wwhheetthheerr  HHOONNOORR  FFuunnggiicciiddee  ccaann  bbee  uusseedd  ssaaffeellyy  wwiitthh  aallll  aaddddiittiivveess..    
  
  
RREESSIISSTTAANNCCEE--MMAANNAAGGEEMMEENNTT  RREECCOOMMMMEENNDDAATTIIOONNSS  
  
PPlleeaassee  nnoottee  tthhaatt  HHOONNOORR  FFuunnggiicciiddee  ccoonnttaaiinnss  bbootthh  aa  GGrroouupp  77  ((bboossccaalliidd))  aanndd  GGrroouupp  1111  ((ppyyrraacclloossttrroobbiinn))  
FFuunnggiicciiddee..    AAnnyy  ffuunnggaall  ppooppuullaattiioonn  mmaayy  ccoonnttaaiinn  iinnddiivviidduuaallss  nnaattuurraallllyy  rreessiissttaanntt  ttoo  HHOONNOORR  FFuunnggiicciiddee  aanndd  
ootthheerr  GGrroouupp  77  aanndd  GGrroouupp  1111  FFuunnggiicciiddeess..    AA  ggrraadduuaall  oorr  ttoottaall  lloossss  ooff  ppeesstt  ccoonnttrrooll  mmaayy  ooccccuurr  oovveerr  ttiimmee  iiff  
tthheessee  FFuunnggiicciiddeess  aarree  uusseedd  rreeppeeaatteeddllyy  iinn  tthhee  ssaammee  ffiieellddss..    OOtthheerr  rreessiissttaannccee  mmeecchhaanniissmmss  tthhaatt  aarree  nnoott  
lliinnkkeedd  ttoo  ssiittee  ooff  aaccttiioonn  bbuutt  aarree  ssppeecciiffiicc  ffoorr  iinnddiivviidduuaall  cchheemmiiccaallss,,  ssuucchh  aass  eennhhaanncceedd  mmeettaabboolliissmm,,  mmaayy  aallssoo  
eexxiisstt..    AApppprroopprriiaattee  rreessiissttaannccee--mmaannaaggeemmeenntt  ssttrraatteeggiieess  sshhoouulldd  bbee  ffoolllloowweedd..  
  
TThhee  ffoolllloowwiinngg  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  mmaayy  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  ddeellaayy  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  FFuunnggiicciiddee  rreessiissttaannccee::  
  
11..  AApppplliiccaattiioonnss::  AAddhheerree  ttoo  tthhee  llaabbeell  iinnssttrruuccttiioonnss  rreeggaarrddiinngg  tthhee  ccoonnsseeccuuttiivvee  uussee  ooff  HHOONNOORR  FFuunnggiicciiddee  

oorr  GGrroouupp  77  oorr  1111  FFuunnggiicciiddeess  tthhaatt  hhaavvee  aa  ssiimmiillaarr  ssiittee  ooff  aaccttiioonn  oonn  tthhee  ssaammee  ppaatthhooggeennss..  TToo  mmaaiinnttaaiinn  
tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  HHOONNOORR  FFuunnggiicciiddee  iinn  tthhee  ffiieelldd,,  ddoo  nnoott  eexxcceeeedd  tthhee  ttoottaall  nnuummbbeerr  ooff  sseeqquueennttiiaall  
aapppplliiccaattiioonnss  ooff  HHOONNOORR  FFuunnggiicciiddee  aanndd  tthhee  ttoottaall  nnuummbbeerr  ooff  aapppplliiccaattiioonnss  ooff  HHOONNOORR  FFuunnggiicciiddee  ppeerr  
sseeaassoonn  aass  ssttaatteedd  bbeellooww..    DDoo  nnoott  eexxcceeeedd  ((44))  ffoouurr  aapppplliiccaattiioonnss  ppeerr  sseeaassoonn..    DDoo  nnoott  mmaakkee  sseeqquueennttiiaall  
aapppplliiccaattiioonnss  ooff  HHOONNOORR  FFuunnggiicciiddee  aanndd  rroottaattee  HHOONNOORR  FFuunnggiicciiddee  wwiitthh  aa  FFuunnggiicciiddee  hhaavviinngg  aa  
ddiiffffeerreenntt  mmooddee  ooff  aaccttiioonn  ootthheerr  tthhaann  GGrroouupp  77  aanndd  GGrroouupp  1111  ffoorr  ccoonnttrrooll  ooff  PPyytthhiiuumm  rroooott  ddyyssffuunnccttiioonn,,  
PPyytthhiiuumm  bblliigghhtt,,  GGrreeyy  lleeaaff  ssppoott  oorr  AAnntthhrraaccnnoossee..    DDoo  nnoott  mmaakkee  mmoorree  tthhaann  ttwwoo  ((22))  ccoonnsseeccuuttiivvee  
aapppplliiccaattiioonnss  ooff  HHOONNOORR  FFuunnggiicciiddee  bbeeffoorree  aalltteerrnnaattiinngg  ttoo  aatt  lleeaasstt  oonnee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  aa  FFuunnggiicciiddee  wwiitthh  
ddiiffffeerreenntt  mmooddee  ooff  aaccttiioonn  ootthheerr  tthhaann  GGrroouupp  77  aanndd  GGrroouupp  1111  ffoorr  aallll  ootthheerr  ddiisseeaasseess..      

  
22..  IIPPMM::  HHOONNOORR  FFuunnggiicciiddee  sshhoouulldd  bbee  iinntteeggrraatteedd  iinnttoo  aann  oovveerraallll  ddiisseeaassee  aanndd  ppeesstt  mmaannaaggeemmeenntt  

pprrooggrraamm..  CCuullttuurraall  pprraaccttiicceess  kknnoowwnn  ttoo  rreedduuccee  ddiisseeaassee  ddeevveellooppmmeenntt  sshhoouulldd  bbee  ffoolllloowweedd..  CCoonnssuulltt  
yyoouurr  llooccaall  eexxtteennssiioonn  ssppeecciiaalliisstt,,  cceerrttiiffiieedd  ccrroopp  aaddvviissoorr  aanndd//oorr  BBAASSFF  ffoorr  aaddddiittiioonnaall  IIPPMM  ssttrraatteeggiieess  
eessttaabblliisshheedd  ffoorr  yyoouurr  aarreeaa..  HHOONNOORR  FFuunnggiicciiddee  mmaayy  bbee  uusseedd  iinn  AAggrriiccuullttuurraall  EExxtteennssiioonn  aaddvviissoorryy  
((ddiisseeaassee  ffoorreeccaassttiinngg))  pprrooggrraammss,,  wwhhiicchh  rreeccoommmmeenndd  aapppplliiccaattiioonn  ttiimmiinngg  bbaasseedd  oonn  eennvviirroonnmmeennttaall  
ffaaccttoorrss  ffaavvoouurraabbllee  ffoorr  ddiisseeaassee  ddeevveellooppmmeenntt..  UUssee  ttaannkk  mmiixxttuurreess  wwiitthh  aa  ffuunnggiicciiddee  ffrroomm  aa  ddiiffffeerreenntt  
ggrroouupp  tthhaatt  iiss  eeffffeeccttiivvee  oonn  tthhee  ttaarrggeett  ppaatthhooggeenn  wwhheenn  ssuucchh  uussee  iiss  ppeerrmmiitttteedd..  WWhheerree  ppoossssiibbllee,,  mmaakkee  
uussee  ooff  pprreeddiiccttiivvee  ddiisseeaassee  mmooddeellss  ttoo  eeffffeeccttiivveellyy  ttiimmee  ffuunnggiicciiddee  aapppplliiccaattiioonnss..  

  
33..  MMoonniittoorr::  MMoonniittoorr  eeffffiiccaaccyy  ooff  aallll  FFuunnggiicciiddeess  uusseedd  iinn  tthhee  ddiisseeaassee  mmaannaaggeemmeenntt  pprrooggrraamm  aaggaaiinnsstt  tthhee  

ttaarrggeetteedd  ppaatthhooggeenn  aanndd  rreeccoorrdd  ootthheerr  ffaaccttoorrss  tthhaatt  mmaayy  iinnfflluueennccee  FFuunnggiicciiddee  ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd//oorr  
ddiisseeaassee  ddeevveellooppmmeenntt..  

  
44..  RReeppoorrttiinngg::  IIff  ddiisseeaassee  ccoonnttiinnuueess  ttoo  pprrooggrreessss  aafftteerr  ttrreeaattmmeenntt  wwiitthh  tthhiiss  pprroodduucctt,,  ddoo  nnoott  iinnccrreeaassee  tthhee  

uussee  rraattee..  IIff  aa  ggrroouupp  77  oorr  aa  ggrroouupp  1111  ttaarrggeett  ssiittee  FFuunnggiicciiddee,,  ssuucchh  aass  HHOONNOORR  FFuunnggiicciiddee,,  aappppeeaarrss  ttoo  
bbee  lleessss  oorr  nnoo  lloonnggeerr  eeffffeeccttiivvee  aaggaaiinnsstt  aa  ppaatthhooggeenn  tthhaatt  iitt  pprreevviioouussllyy  ccoonnttrroolllleedd  oorr  ssuupppprreesssseedd,,  ccoonnttaacctt  
aa  BBAASSFF--rreepprreesseennttaattiivvee,,  llooccaall  eexxtteennssiioonn  ssppeecciiaalliisstt,,  oorr  cceerrttiiffiieedd  ccrroopp  aaddvviissoorr  ttoo  aassssiisstt  iinn  ddeetteerrmmiinniinngg  
tthhee  ccaauussee  ooff  rreedduucceedd  ppeerrffoorrmmaannccee..  
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MMIIXXIINNGG  
  
11..  CClleeaann  sspprraayy  ttaannkk  ffoolllloowwiinngg  sspprraayyeerr  cclleeaann--uupp  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  oonn  tthhee  pprreevviioouuss  pprroodduucctt  llaabbeell..  
  
22..  FFiillll  tthhee  sspprraayy  ttaannkk  oonnee--hhaallff  ffuullll  ooff  wwaatteerr  aanndd  ssttaarrtt  aaggiittaattiioonn..  
  
33..  AAdddd  tthhee  rreeqquuiirreedd  aammoouunntt  ooff  HHOONNOORR  FFuunnggiicciiddee  ttoo  tthhee  ttaannkk..  
  
44..    IIff  rreeqquuiirreedd,,  aadddd  tthhee  rreeqquuiirreedd  aammoouunntt  ooff  PPRREEMMIISS  220000FF  FFuunnggiicciiddee  ttoo  ttaannkk..  
  
55..  CCoonnttiinnuuee  aaggiittaattiioonn  wwhhiillee  ffiilllliinngg  tthhee  rreemmaaiinnddeerr  ooff  tthhee  sspprraayy  ttaannkk..  
  
66..  AAfftteerr  uussee,,    cclleeaann  tthhee  sspprraayy  ttaannkk..    
  
  
RREESSTTRRIICCTTIIOONNSS  AANNDD  LLIIMMIITTAATTIIOONNSS  
  
11..  DDoo  nnoott  rree--eenntteerr  ttrreeaatteedd  aarreeaa  uunnttiill  sspprraayyss  hhaavvee  ddrriieedd..  
  
22..  DDoo  nnoott  aappppllyy  mmoorree  tthhaann  ffoouurr  aapppplliiccaattiioonnss  ppeerr  sseeaassoonn..  
  
33..  DDoo  nnoott  aappppllyy  HHOONNOORR  FFuunnggiicciiddee  tthhrroouugghh  aannyy  ttyyppee  ooff  iirrrriiggaattiioonn  eeqquuiippmmeenntt..  
  
  
  
  
PPRREECCAAUUTTIIOONNSS  
  
11..  KKEEEEPP  OOUUTT  OOFF  RREEAACCHH  OOFF  CCHHIILLDDRREENN..  
  
22..  DDOO  NNOOTT  ttaakkee  iinntteerrnnaallllyy..    HHaarrmmffuull  iiff  sswwaalllloowweedd..      
  
33..  WWaasshh  tthhoorroouugghhllyy  aafftteerr  hhaannddlliinngg  aanndd  bbeeffoorree  eeaattiinngg,,  ddrriinnkkiinngg  oorr  ssmmookkiinngg..  
  
44..  WWeeaarr  pprrootteeccttiivvee  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  ccllootthhiinngg,,  iinncclluuddiinngg  gglloovveess  ((rruubbbbeerr,,  PPVVCC,,  nneeoopprreennee  oorr  nniittrriillee)),,  lloonngg--

sslleeeevveedd  sshhiirrtt,,  lloonngg  ppaannttss,,  aanndd  sshhooeess  pplluuss  ssoocckkss  dduurriinngg  mmiixxiinngg//llooaaddiinngg,,  sspprraayyeerr  cclleeaann--uupp,,  rreeppaaiirr  aanndd  
aapppplliiccaattiioonn..      

  
55..  IIff  ccllootthhiinngg  bbeeccoommeess  ccoonnttaammiinnaatteedd,,  rreemmoovvee  aanndd  wwaasshh  sseeppaarraatteellyy  ffrroomm  hhoouusseehhoolldd  llaauunnddrryy  bbeeffoorree  

rreeuussee..  
  
66..  CClleeaann  sspprraayy  eeqquuiippmmeenntt  tthhoorroouugghhllyy  aafftteerr  uussee..  
  
77..  DDoo  nnoott  ccoonnttaammiinnaattee  ddoommeessttiicc  oorr  iirrrriiggaattiioonn  wwaatteerr,,  llaakkeess,,  ssttrreeaammss  oorr  ppoonnddss  bbyy  tthhee  cclleeaanniinngg  ooff  

eeqquuiippmmeenntt  oorr  tthhee  ddiissppoossaall  ooff  wwaasstteess..  
  
  
FFIIRRSSTT  AAIIDD    
  
IIff  sswwaalllloowweedd::  CCaallll  aa  ppooiissoonn  ccoonnttrrooll  cceennttrree  oorr  ddooccttoorr  iimmmmeeddiiaatteellyy  ffoorr  ttrreeaattmmeenntt  aaddvviiccee..    HHaavvee  ppeerrssoonn  ssiipp  aa  
ggllaassss  ooff  wwaatteerr  iiff  aabbllee  ttoo  sswwaallllooww..    DDoo  nnoott  iinndduuccee  vvoommiittiinngg  uunnlleessss  ttoolldd  ttoo  ddoo  ssoo  bbyy  aa  ppooiissoonn  ccoonnttrrooll  cceennttrree  
oorr  ddooccttoorr..    DDoo  nnoott  ggiivvee  aannyytthhiinngg  bbyy  mmoouutthh  ttoo  aann  uunnccoonnsscciioouuss  ppeerrssoonn..  
  
IIff  oonn  sskkiinn  oorr  ccllootthhiinngg::    TTaakkee  ooffff  ccoonnttaammiinnaatteedd  ccllootthhiinngg..    RRiinnssee  sskkiinn  iimmmmeeddiiaatteellyy  wwiitthh  pplleennttyy  ooff  wwaatteerr  ffoorr  
1155––2200  mmiinnuutteess..    CCaallll  aa  ppooiissoonn  ccoonnttrrooll  cceennttrree  oorr  ddooccttoorr  ffoorr  ttrreeaattmmeenntt  aaddvviiccee..      
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IIff  iinnhhaalleedd::    MMoovvee  ppeerrssoonn  ttoo  ffrreesshh  aaiirr..    IIff  ppeerrssoonn  iiss  nnoott  bbrreeaatthhiinngg,,  ccaallll  991111  oorr  aann  aammbbuullaannccee,,  tthheenn  ggiivvee  
aarrttiiffiicciiaall  rreessppiirraattiioonn,,  pprreeffeerraabbllyy  bbyy  mmoouutthh--ttoo--mmoouutthh,,  iiff  ppoossssiibbllee..    CCaallll  aa  ppooiissoonn  ccoonnttrrooll  cceennttrree  oorr  ddooccttoorr  ffoorr  
ffuurrtthheerr  ttrreeaattmmeenntt  aaddvviiccee..  
  
IIff  iinn  eeyyeess::    HHoolldd  eeyyee  ooppeenn  aanndd  rriinnssee  sslloowwllyy  aanndd  ggeennttllyy  wwiitthh  wwaatteerr  ffoorr  1155––2200  mmiinnuutteess..    RReemmoovvee  ccoonnttaacctt  
lleennsseess,,  iiff  pprreesseenntt,,  aafftteerr  tthhee  ffiirrsstt  55  mmiinnuutteess,,  tthheenn  ccoonnttiinnuuee  rriinnssiinngg  eeyyee..    CCaallll  aa  ppooiissoonn  ccoonnttrrooll  cceennttrree  oorr  
ddooccttoorr  ffoorr  ttrreeaattmmeenntt  aaddvviiccee..  
  
TTaakkee  ccoonnttaaiinneerr,,  llaabbeell  oorr  pprroodduucctt  nnaammee  aanndd  PPeesstt  CCoonnttrrooll  PPrroodduucctt  RReeggiissttrraattiioonn  NNuummbbeerr  wwiitthh  yyoouu  wwhheenn  
sseeeekkiinngg  mmeeddiiccaall  aatttteennttiioonn..  
  
TTOOXXIICCOOLLOOGGIICCAALL  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  
  
TThhee  ppaattiieenntt  sshhoouulldd  bbee  ttrreeaatteedd  ssyymmppttoommaattiiccaallllyy..  
  
  
SSTTOORRAAGGEE  
  
11..  SSttoorree  iinn  oorriiggiinnaall  ttiigghhttllyy  cclloosseedd  ccoonnttaaiinneerr..  
  
22..  DDoo  nnoott  sshhiipp  oorr  ssttoorree  nneeaarr  ffoooodd,,  ffeeeedd,,  sseeeedd  aanndd  ffeerrttiilliizzeerrss..  
  
33..  SSttoorree  iinn  ccooooll,,  ddrryy,,  lloocckkeedd,,  wweellll--vveennttiillaatteedd  aarreeaa  wwiitthhoouutt  fflloooorr  ddrraaiinn..  
  
DDIISSPPOOSSAALL  
  
FFoorr  RReeccyyccllaabbllee  CCoonnttaaiinneerrss  
DDoo  nnoott  rreeuussee  tthhiiss  ccoonnttaaiinneerr  ffoorr  aannyy  ppuurrppoossee..    TThhiiss  iiss  aa  rreeccyyccllaabbllee  ccoonnttaaiinneerr,,  aanndd  iiss  ttoo  bbee  ddiissppoosseedd  ooff  aatt  aa  
ccoonnttaaiinneerr  ccoolllleeccttiioonn  ssiittee..    CCoonnttaacctt  yyoouurr  llooccaall  ddiissttrriibbuuttoorr//ddeeaalleerr  oorr  mmuunniicciippaalliittyy  ffoorr  tthhee  llooccaattiioonn  ooff  tthhee  
nneeaarreesstt  ccoolllleeccttiioonn  ssiittee..    BBeeffoorree  ttaakkiinngg  tthhee  ccoonnttaaiinneerr  ttoo  tthhee  ccoolllleeccttiioonn  ssiittee::    
  
11..  TTrriippllee--  oorr  pprreessssuurree--rriinnssee  tthhee  eemmppttyy  ccoonnttaaiinneerr..    AAdddd  tthhee  rriinnssiinnggss  ttoo  tthhee  sspprraayy  mmiixxttuurree  iinn  tthhee  ttaannkk..  
  
22..  MMaakkee  tthhee  eemmppttyy,,  rriinnsseedd  ccoonnttaaiinneerr  uunnssuuiittaabbllee  ffoorr  aannyy  ffuurrtthheerr  uussee..  
  
IIff  tthheerree  iiss  nnoo  ccoonnttaaiinneerr  ccoolllleeccttiioonn  ssiittee  iinn  yyoouurr  aarreeaa,,  ddiissppoossee  ooff  tthhee  ccoonnttaaiinneerr  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  pprroovviinncciiaall  
rreeqquuiirreemmeennttss..  
  
FFoorr  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  ddiissppoossaall  ooff  uunnuusseedd,,  uunnwwaanntteedd  pprroodduucctt,,  ccoonnttaacctt  tthhee  mmaannuuffaaccttuurreerr  oorr  tthhee  pprroovviinncciiaall  
rreegguullaattoorryy  aaggeennccyy..    CCoonnttaacctt  tthhee  mmaannuuffaaccttuurreerr  aanndd  tthhee  pprroovviinncciiaall  rreegguullaattoorryy  aaggeennccyy  iinn  ccaassee  ooff  aa  ssppiillll,,  aanndd  
ffoorr  cclleeaann--uupp  ooff  ssppiillllss..  
  
FFoorr  NNoonn--RReettuurrnnaabbllee  CCoonnttaaiinneerrss  
11..  TTrriippllee  oorr  pprreessssuurree--rriinnssee  tthhee  eemmppttyy ccoonnttaaiinneerr..  AAdddd tthhee rriinnssiinnggss ttoo tthhee sspprraayy mmiixxttuurree  iinn  tthhee  ttaannkk.. 

22..  FFoollllooww  pprroovviinncciiaall  iinnssttrruuccttiioonnss  ffoorr  aannyy rreeqquuiirreedd aaddddiittiioonnaall cclleeaanniinngg ooff tthhee ccoonnttaaiinneerr  pprriioorr  ttoo  iittss ddiissppoossaall.. 

33..  MMaakkee  tthhee  eemmppttyy  ccoonnttaaiinneerr  uunnssuuiittaabbllee ffoorr ffuurrtthheerr uussee.. 

44..  DDiissppoossee  ooff  tthhee  ccoonnttaaiinneerr  iinn  aaccccoorrddaannccee wwiitthh pprroovviinncciiaall rreeqquuiirreemmeennttss.. 

55..  FFoorr  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  ddiissppoossaall  ooff  uunnuusseedd,,  uunnwwaanntteedd  pprroodduucctt,,  ccoonnttaacctt  tthhee  mmaannuuffaaccttuurreerr  oorr  tthhee  
pprroovviinncciiaall  rreegguullaattoorryy  aaggeennccyy..    CCoonnttaacctt  tthhee  mmaannuuffaaccttuurreerr  aanndd  tthhee  pprroovviinncciiaall  rreegguullaattoorryy  aaggeennccyy  iinn  ccaassee  
ooff  aa  ssppiillll,,  aanndd  ffoorr  cclleeaann--uupp  ooff  ssppiillllss..  
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FFoorr  RReettuurrnnaabbllee--RReeffiillllaabbllee  CCoonnttaaiinneerrss  
FFoorr  ddiissppoossaall,,  tthhiiss  ccoonnttaaiinneerr  mmaayy  bbee  rreettuurrnneedd  ttoo  tthhee  ppooiinntt  ooff  ppuurrcchhaassee  ((ddiissttrriibbuuttoorr//ddeeaalleerr))..    IItt  mmuusstt  bbee  
rreeffiilllleedd  bbyy  tthhee  ddiissttrriibbuuttoorr//ddeeaalleerr  wwiitthh  tthhee  ssaammee  pprroodduucctt..    DDoo  nnoott  rreeuussee  tthhiiss  ccoonnttaaiinneerr  ffoorr  aannyy  ootthheerr  ppuurrppoossee..  
  
FFoorr  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  ddiissppoossaall  ooff  uunnuusseedd,,  uunnwwaanntteedd  pprroodduucctt,,  ccoonnttaacctt  tthhee  mmaannuuffaaccttuurreerr  oorr  tthhee  pprroovviinncciiaall  
rreegguullaattoorryy  aaggeennccyy..    CCoonnttaacctt  tthhee  mmaannuuffaaccttuurreerr  aanndd  tthhee  pprroovviinncciiaall  rreegguullaattoorryy  aaggeennccyy  iinn  ccaassee  ooff  aa  ssppiillll,,  aanndd  
ffoorr  cclleeaann--uupp  ooff  ssppiillllss..  
  
  
NNOOTTIICCEE  TTOO  UUSSEERR  
  
TThhiiss  ppeesstt  ccoonnttrrooll  pprroodduucctt  iiss  ttoo  bbee  uusseedd  oonnllyy  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  ddiirreeccttiioonnss  oonn  tthhee  llaabbeell..  IItt  iiss  aann  ooffffeennccee  
uunnddeerr  tthhee  PPeesstt  CCoonnttrrooll  PPrroodduuccttss  AAcctt  ttoo  uussee  tthhiiss  pprroodduucctt  iinn  aa  wwaayy  tthhaatt  iiss  iinnccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  ddiirreeccttiioonnss  oonn  
tthhee  llaabbeell..    TThhee  uusseerr  aassssuummeess  tthhee  rriisskk  ttoo  ppeerrssoonnss  oorr  pprrooppeerrttyy  tthhaatt  aarriisseess  ffrroomm  aannyy  ssuucchh  uussee  ooff  tthhiiss  pprroodduucctt..  
  
  
  


