
Lënda vepruese:  Prosulfuron 
PËRMBAJTJA:  Prosulfuron: 75%
 Lëndë ndihmëse: 25%
Numri i regjistrimit:  AL:271/08.10.2010
 KS:058-3955-2011/27.09.2011
Formulimi:  Granula të dispergueshme në ujë 

HERBICID SISTEMIK, SELEKTIV, PËR KONTROLLIN E BARËRAVE TË 
KËQIA NJËVJEÇARE GJETHEGJERA, PAS MBIRJES NË MISËR

PËRDORIMI: 
Përdoret në misër për kontrollin e barërave të këqia njëvjeçare gjethegjera me dozë 20 – 30 gram/
ha (0,2 deri 0,3 gr/100m2). Sasia e tretësirës spërkatëse 200 – 400 litra/ha. Spërkatja të kryhet pas 
mbirjes kur misri ka 3 deri 7 gjethe dhe barërat e këqia 6 gjethe. Kryhet vetëm 1 trajtim për sezon. 
Kontrollon një numër të madh barërash të këqia si:
Këmacës (Abutilon theophrasti)   Matrikariet (Matricaria spp)
Acanthospermum hispidum     Mercurialis annua
Kokëzogu (Alternanthera ficoidea)   Lulemiza e arës (Myosotis arvensis)
Nenat (Amaranthus spp.)    Nikandra si fshikakuq (Nicandra physaloides)
Ambroziat (Ambrosia spp.)    Lulekuqja (Papaver rhoeas)
Ami e madhe (Ammi majus)    Nejcat (Polygonum spp.)
Labotet (Atriplex spp.)     Proboscidea louisianica
Dydhëmbëshat (Bidens spp.)    Burdullaku i egër (Portulaca oleracea)
Gështalla e gardheve(Calystegia sepium)  Rrepa e egër (Raphanus raphanistrum) 
Shtrapëri (Capsella bursa-pastoris)   Richardia scabra
Cassia obtusifolia    
Minueret (Chenopodium spp.)     Pulithi i rëndomtë (Senecio vulgaris)
Kleomi (Cleome rutidosperma)    Klokëzat(Silene spp.)
Emilia sonchifolia     Sinapet (Sinapis spp.)
Purthiderthet (Erysimum spp.)    Sarushat (Stachys vspp.)
Galinsoga ciliata     Stelaria (Stellaria media)
Galinsoga parviflora     Lulekadifja (Tagetes minuta)
Helianthus annuus     Tribuli i tokës (Tribulus terrestris)
Ipomea (Ipomoea spp.)     Vjollcat (Viola spp)
Micukthi si fshesë (Kochia scoparia)    Ksanti i lungave (Xanthium strumarium)
Hithëbuta e purpurtë (Lamium purpureum)  Volunteer rape
Lapsa e zakonshme (Lapsana communis)  Volunteer sunflowers   
Dredhëzat (Convolvulus spp.)     Grivori i arave (Cirsium arvense) 
Lëpjetat (Rumex spp.)

MËNYRA E PËRDORIMIT: Me spërkatje pas mbirjes. 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 moment i përgatitjes dhe pasi të jetë përzier paraprakisht.



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. Lani rrobat e ndotura para se ti rivishni. –Në 
rast gëlltitje i jipni të aksidentuarit në mënyrë të përseritur karbon aktiv të tretur në ujë. Nqs i 
aksidentuari ka humbur ndjenjat mos i jipni asgjë nga goja. 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.

TË RUHET NË VENDE TË SIGURTA DHE LARG FËMIJËVE.

I RREZIKSHËM
PËR AMBJENTIN 

I DËMSHËM

Irritues për sytë

Xn

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

Për të rritur spektrin e kontrollit mund të PËRZIHET me CALLISTO ose me MILAGRO. Të mos 
PËRZIHET me insecticide fosforoorganike. Përdorimi i lëndëve ngjitëse rrit efektivitetin e preparatit.

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

QARKULLIMI BUJQËSOR: Në vjeshtë mund të mbillen drithëra dhe kolzë vajore. Në pranverë mund 
të mbillen të gjitha kulturat bujqësore veç lulediellit dhe panxhar sheqerit. Në të gjitha raste, para 
mbjelljes, tokat që u trajtuan me PEAK 75 WG duhet të plugohen.

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

MASA PARAMBROJTËSE SPECIFIKE PËR HERBICIDET:
• Të ruhet veças nga pesticidet e tjera, nga plehërat dhe nga farat.
• Të përdoren pompa spërkatëse të veçanta për herbicidet.
• Mos ndotni ujrat dhe kulturat fqinje të ndjeshme.
• Mos spërkatni kur fryn erë.
• Mos spërkatni dy herë anët.
• Mos rritni dozat.
• Mos e përdorni në kulturat bujqësore që nuk rekomandohet.
• Pas trajtimit lani mirë pajisjet spërkatëse me ujë dhe tretësirë sodium hypochloride.

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.

SHUMË HELMUES PËR PESHQIT DHE 
ORGANIZMAT UJORË.

Mos ndotni ujrat me preparatin ose 
ambalazhin e tij.


