
Lënda vepruese:  Azoxystrobin & Chlorothalonil 
PËRMBAJTJA:  Azoxystrobin: 8% 
 Chlorothalonil 40%
 Lëndë ndihmëse: 52% 
Numri i regjistrimit:  AL: 337/21.11.2007
Formulimi:  Koncentrat i suspendueshëm

FUNGICID ME VEPRIM SISTEMIK DHE KONTAKTI, ME 
SPEKTËR TE GJERË VEPRIMI E PËRDORIMI 

PËRDORIMI: 

KULTURAT 
BUJQËSORE

SËMUNDJET Doza 
litër/ha

INTERVALI I 
TRAJTIMEVE 

PERIME
Vrugjet, Kladosporiozat, Alternariozat, 
Cerkosporiozat, Kalbëzimet, Septoriozat, 
Hiret, Ndryshqet, Antraknozat, etj.

2 – 2,5 10 – 14 ditë
PATATE Vrugu, Alternarioza, Antraknoza, Hiri, etj.

DRITHËRA Septoriozat, Ndryshqet, etj.

MËNYRA E TRAJTIMIT: Me spërkatje, duke siguruar lagien uniforme të gjithë masës 
vegjetative dhe duke përdorur 400 -1000 l tretësirë spërkatëse/ha, në vartësi të kulturave 
bujqësore dhe zhvillimit të tyre bimor. 

KOHA E TRAJTIMEVE: Kryesisht trajtime parambrojtëse. 

FITOTOKSICITETI: Nuk është fitotoksik kur përdoret sipas rekomandimeve të etiketës.

PËRZIHET me shumicën e pesticideve të zakonshme. Nuk përzihet me lengjet ngjitëse dhe 
me preparatet shumë bazike.

SPËRKATJA E FUNDIT PARA VJELJES: 7 - 10 ditë.

PERIUDHA E RUAJTJES: 2 vjet. Preparati ruhet në ambalazhin original dhe në vende të 
thata e të ajrosura, në temperatura 00 C deri 350 C.



MASAT PARAMBROJTËSE
-Ruajeni në vende të sigurta, larg fëmijëve. -Ruajeni larg ushqimeve, pijeve dhe 
ushqimëve të blegtorisë. –Ky material dhe ambalazhi i tij duhet të asgjësohen në mënyrë 
të sigurt. -Gjatë përdorimit mos hani dhe mos pini lëngje e duhan. -Evitoni thithjen e 
preparatit dhe të tretësirës spërkatëse.-Evitoni kontaktin me sytë dhe lëkurën. –Vishni 
rroba mbrojtëse të përshtatshme, doreza, dhe syze ose maskë për mbrojtjen e syve 
dhe fytyrës. – Hiqni menjëherë rrobat e ndotura dhe i lani pas përfundimit të punës. 
-Shkatërroni ambalazhet bosh sipas rregullave në fuqi.
UDHËZIME PËR NDIHMËN E PARË DHE KËSHILLA PËR MJEKUN:
-Në rast se ju bie tretësira në sy i shpëlani me ujë të rrjedhshëm për 15 minuta dhe 
kërkoni ndihmë mjekësore. -Në rast kontakti me lëkurën, lahuni urgjentisht me ujë 
të bollshëm. -Individët që paraqesin reaksion alergjik të konsultohen me mjekun. -Për 
simptoma alergjike rekomandohen antihistaminikë dhe kremëra me përbërje steroide. 
-Në rast gëlltitje mos provokoni artificialisht të vjella. Të sëmurin drejtoheni tek mjeku 
dhe i tregoni atij etiketën. Trajtimi mjekësor: Bëni lavazh të stomakut duke patur kujdes 
të evitoni thithjen e përmbajtjeve të tij. Jepini karbon aktiv dhe purgativ.Nuk ka antidot 
specifik. Mjekimi simptomatik. 
Tel. Urgjence: +44 1484 538 444. 

TË RUHET NË VENDE TË SIGURTA DHE LARG FËMIJËVE.

PRODHUESI: SYNGENTA Limited, Guildford, 
Surrey GU2 7YH, UK.
Tel: + 44 1438 260 000, Fax: +44 1483 260 001.

HELMUES PËR PESHQIT DHE PËR 
ORGANIZMAT E TJERA UJORE.

Mos ndotni ujrat me preparatin ose me 
ambalazhin e tij.I DËMSHËM I RREZIKSHËM

PËR AMBJENTIN 

I dëmshëm nëse merret 
gjatë frymëmarrjes. 
Irritues për sistemin e 
frymëmarrjes.

Xn


