
Lënda vepruese:  Pirimicarb 
PËRMBAJTJA:  Pirimicarb: 50%
 Lëndë ndihmëse: 50%
Numri i regjistrimit:  AL:89/1-14.11.2008
Formulimi:  Granula të dispergueshme në ujë.

INSEKTICID SPECIFIK (AFICID) ME VEPRIM KONTAKTI, TË 
BRENDSHËM DHE NËPËRMJET AVUJVE.

PËRDORIMI: Përdoret në Pemët frutore, Agrumet, Perimet, Bimët e arave dhe në 
Bimët zbukuruese për luftimin e të gjitha llojeve të morrave, bile dhe të atyre që paraqesin 
qëndrushmëri ndaj preparateve fosforoorganikë. 

DOZA: Përdoret 50 gr preparat për dynym i holluar zakonisht në 100 l ujë. Edhe në rastet 
kur përdoret më pak se 100 l ujë për dynym sasia e preparatit nuk ndryshon. Në trajtim 
rëndësi të madhe ka lagia e mirë e masës vegjetative me tretësirën spërkatëse.

FITOTOKSICITETI: Nuk është fitotoksik nëse përdoret me dozën dhe mënyrën e 
rekomanduar.

PËRZIHET me të gjitha pesticidet e zakonshme.

SPËRKATJA E FUNDIT PARA VJELJES: Perime: 7 ditë, Domate: 3 ditë, Bimët e arave: 15 
ditë, Pemët frutore: 21 ditë.

PERIUDHA E RUAJTJES: 2 vjet. 



MASAT PARAMBROJTËSE
-Evitoni kontaktin e produktit me gojën, lëkurën dhe sytë. -Gjatë punës mos hani dhe 
mos pini lëngje e duhan. -Mbajeni në vende të sigurta, të ajrosura dhe larg fëmijëve.  
-Gjatë punës vishni pajisjet mbrojtëse. -Pas përfundimit të punës lani duart dhe pjesët e 
ekspozuara të trupit. -Lani pajisjet mbrojtëse para se ti ripërdorni. -Asgjësoni ambalazhin 
sipas rregullave në fuqi. -Nuk duhet të përdoret nga personat që mjeku i ka ndaluar të 
punojnë me pesticide fosforoorganike dhe karbamate.

UDHËZIME PËR NDIHMËN E PARË DHE KËSHILLA PËR MJEKUN:
-Në rast kontakti me lëkurën lahuni menjëherë me ujë të bollshëm. -Në rast kontakti 
me sytë i lani menjëherë me ujë të bollshëm dhe kërkoni ndihmë mjekësore. -Në rast 
gëlltitje provokoni menjëherë të vjella. Të sëmurin drejtoheni menjëherë tek mjeku dhe 
i tregoni atij etiketën. Antidot:Atropina. Mos përdorni PAM, P2AM, TOXOGONIN ose 
qetësues.  
Tel. Urgjence: +44 1484 538 444.

RELATIVISHT JO HELMUES PËR BLETËT DHE 
INSEKTET E DOBISHME

I RREZIKSHËM PËR KAFSHËT BUJQËSORE.
 Mbani kafshët bujqësore larg zonës 

së spërkatur për 7 ditë.
  Shmangni ndotjen e sipërfaqeve 

ujore nga produkti, tepricat e tretësirës 
spërkatëse ose ambalazhi i tij.

TË RUHET NË VENDE TË SIGURTA DHE LARG FËMIJËVE.

I RREZIKSHËM
PËR AMBJENTIN 

I dëmshëm në rast 
gëlltitje.
Irritues për sytë dhe 
lëkurën.

I DËMSHËM

Xn

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


