
Lënda vepruese:  Prosulfocarb 
PËRMBAJTJA:  Prosulfocarb: 80%
 Lëndë ndihmëse: 20%
Numri i regjistrimit:  AL:270/08.10.2010
 KS:039-3954-2011/27.09.2011
Formulimi:  Koncentrat i emulsionueshëm

HERBICID SISTEMIK, SELEKTIV, PËR KONTROLLIN E BARËRAVE 
TË KËQIA NË DRITHËRAT, PATATE, FASULE DHE QEPË

PËRDORIMI: 

Kulturat bujqësore Doza ml/dylym Sasia e trësirës 
spërkatëse

Koha dhe mënyra e trajtimit

Grurë
Elb
Thekër

400-500 30-40 l/dylym
Spërkatje totale, uniforme e sipërfaqës së tokës para mbirjes 
ose herët pas mbirjes, deri në 2 gjethe, të kulturës bujqësore 
dhe të barërave të këqia. 

Patate 400-500 30-40 l/dylym
Spërkatje totale, uniforme e sipërfaqës së tokës para 
mbirjes së patates.

Fasule 400-500 30-40 l/dylym Spërkatje totale, uniforme e sipërfaqës së tokës para mbirjes 
së fasules.

Qepë 400 30-40 l/dylym
Spërkatje totale, uniforme e sipërfaqës së tokës kur 
qepët kanë zhvilluar plotësisht 1 deri 3 gjethe.

Kontrollon një numër të madh barërash të këqia si:

• Alopecurus myosuroides (Bishtdhelpra e arave) 
• Apera spica-venti (Apera kallierë)
• Matricaria camomilla (Kamomili)
• Lamium spp (Hithëbutat)
• Lolium spp (Egjërat) 
• Echinochloa crus-galli (Muhari) 
• Setaria spp (Kostrevat) 
• Chenopodium album (Minueri i bardhë) 
• Fumaria officinalis (Lulepëllumbi) 

• Galium spp (Ngjitëset) 
• Stellaria media (Stelaria) 
• Veronica spp (Veronikat) 
• Viola arvensis (Vjollca e arrës)
• Polygonum lapathifolium (Nejca ghethelepjetë) 
• Polygonum persicaria (Nejca pjeshkore) 
• Portulaca oleracea (Burdullaku i egër) 
• Anthemis spp (Syviçet)
• Myosotis arvensis (Lulemiza e arës)

MËNYRA E PËRDORIMIT: Me spërkatje uniforme të gjithë sipërfaqës së tokës dhe me përzierje të vazhdueshme. 
Presioni deri 3 atm. Përdorni sprucatorë të tipit fshesë.

MËNYRA E PËRGATITJES SË TRETËSIRËS SPËRKATËSE: Mbushni me ujë deri në mes pompën spërkatëse dhe 
filloni përzierjen. Hidhni dozën e duhur të preparatit duke vazhduar përzierjen dhe plotësoni pompën me sasinë 
tjetër të ujit. Tretësira spërkatëse mund të përdoret brenda 24 orëve nga momenti i përgatitjes dhe pasi të jetë 
përzier paraprakisht. Ambalazhi bosh të shpëlahet disa here dhe ujrat të hidhen në tretësirën spërkatëse. 



MASAT PARAMBROJTËSE
-Të ruhet në vende të sigurta dhe larg fëmijëve. -Të ruhet larg ushqimeve, pijeve dhe ushqimëve 
për blegtorinë. -Gjatë përdorimit mos hani dhe mos pini ujë e duhan. –Vishni mjete mbrojtëse 
individuale. –Pas përfundimit të punës duart dhe fytyra duhet të lahen dhe rrobat të ndërrohen. 
–Hiqni menjëherë rrobat e ndotura dhe i lani para se t`i vishni. -Përdoruesit e PMB-ve kthejnë 
ambalazhet e PMB-ve të përdorura pranë njësive të tregtimit me pakicë, ku janë furnizuar. –
Shkatërroni ambalazhet bosh sipas rregullave në fuqi. 
UDHËZIME PËR NDIHMËN E PARË DHE KËSHILLA PËR MJEKUN:
-Në rast kontakti me sytë i lani menjëherë me ujë të bollshëm e të pastër dhe kërkoni ndihmë 
mjekësore. -Në rast kontakti me lëkurën, hiqni menjëherë rrobat e ndotura, lani pjesët e trupit 
të kontaminuar me ujë të bollshëm e të pastër. -Në rast se mirret me organet e frymëmarrjes 
, nxireni te aksidentuarin në vend të ajrosur mirë, bëni kujdes që të mos i ulët temperatura 
e trupit dhe kërkoni ndihmë mjekësore.–Në rast gëlltitje mos shkaktoni të vjella. Çojeni të 
aksidentuarin në spital dhe i tregoni mjekut etiketën e preparatit. Antidot specifik nuk njihet. 
Mjekimi simptomatik. Tel. Urgjence: +44 1484 538 444.

NUMRI I TRAJTIMËVE: Kryhet vetëm 1 trajtim për sezon. 

VËREJTJE:

a. Të mos përdoret kur mbjellja është bërë në kushte të këqia si dhe kur farat janë të pambuluara 
mirët.

b. Në rast dështimi, për shkaqe të ndryshme, të kulturës bujqësore mund të rimbillen në pranverë 
këto kultura bujqësore: 

 Pa plugim: Lulediell, Misër, Lin, Bizele pranverore, Kolzë pranverore, Sojë, Pambuk. 

 Me plugim: Sallatë, Panxharsheqeri, Patate, Qepë, Karotë. 

 Nuk rekomandohet: Fasule për prodhim të thatë e të njomë.

Në drithërat BOXER 800 EC (me dozë 3000 ml/dylym) mund të PËRZIHET me LOGRAN 20 WG. 

FITOTOKSICITETI: Nuk është fitotoksik kur përdoret në kulturat dhe dozat e rekomanduara. 

SPËRKATJA E FUNDIT PARA VJELJES: Nuk përcaktohet pasi trajtimi kryhet herët.

PERIUDHA DHE KUSHTET E RUAJTJES: 3 vjet. Preparati të ruhet në ambalazhin origjinal, në vende të thata 
e të ajrosura. Evitoni ruajtjen në temperatura nën -100 C dhe mbi 350 C. Preparati të mos mbahet në diell e 
në lagështi.

I DËMSHËM PËR ORGANIZMAT UJORE.
Mos ndotni ujrat me preparatin ose 

me ambalazhin e tij.

TË RUHET NË VENDE TË SIGURTA DHE LARG FËMIJËVE.

IRRITUES I RREZIKSHËM
PËR AMBJENTIN 

Irritues për lëkurën

PRODHUESI: SYNGENTA Crop Protection AG, 
Basel, Switzerland
Tel: +41 61 323 11 11 ; Fax:+41 61 323 12 12


