
Lënda vepruese:  Propiconazole
PËRMBAJTJA:  Propiconazole: 25% 
 Lëndë ndihmëse: 75%
Numri i regjistrimit:  AL: 37/2-08.10.2010 
 KS: 089-0733-11-2007/05.03.2007
Formulimi:  Koncentrat i emulsionueshëm

FUNGICID SISTEMIK ME SPEKTËR TË GJERË VEPRIMI E 
PËRDORIMI. KA EFEKT PARAMBROJTËS, SHËRUES DHE 
ÇRRËNJOSËS

PËRDORIMI: 

KULTURAT 
BUJQËSORE

SËMUNDJET Doza

Hardhi Hiri (Uncinula necator) 10–15 ml /100 litra ujë.

TË LASHTAT
(Grurë, Elb,
Tërshërë, Thekër)

Hiri (Erysiphe graminis), Ndryshqet (Puccinia sp.), 
Septoriozat (Septoria sp.), Ascochyta tritici, Pyrenophora 
spp., Cladosporium herbarum, Cochliobolus sativus, 
Rhynchosporium secalis & Helmintosporioza 
(Helminthosporium teres).
Kontrollon pjesërisht Fuzariozat (Fusarium spp.) dhe 
Pseudocercosporella herpotrichoides

0,5 litra / ha

Misër Helmintosporiozat (Helmintosporium spp.) & Ndryshqet 
(Puccinia sp.) 0,5 litra / ha

Oriz

Helmintosporioza (Helminthosporium oryzae) & 
Cerkospora (Cercospora oryzae) Entyloma oryzae & 
Rhizoctonia solani & Rhynchosporium oryzae 
Acrocylindrum oryzae. Kontrollon pjesërisht: Pirikulariozën 
(Pyricularia oryzae)

0,75 litra / ha.

Kikirik
Cercospora arachidicola & Cercosporidium persanatum
Kontrollon pjesërisht: Puccinia arachidis, Ascochyta spp
Sphaceloma arachidis, Phoma arachidicola

0,5 - 0,7 litra / ha

Panxhar sheqeri
Hiri (Erysiphe communis) & Ndryshku (Uromyces betae)
Kontrollon pjesërisht: Pikalorja e panxharit (Cercospora 
beticola)

0,3 – 0,5 litra / ha.

MËNYRA DHE KOHA E TRAJTIMIT: 
Me spërkatje. Trajtimet fillojnë kur shfaqen shënjat e para të sëmundjeve dhe përseriten 
pas 3- 4 javësh në të lashtat e panxhar sheqeri dhe pas 2 javësh në kulturat e tjera. 

FITOTOKSICITETI: Tilt nuk është fitotoksik kur përdoret sipas rekomandimeve të mësipërme. 



MASAT PARAMBROJTËSE
-Evitoni kontaktin me sytë dhe lëkurën. –Mbroni rrugët e frymëmarrjes duke përdorur 
mjetet mbrojtëse. -Mos hani dhe mos pini lëngje e duhan gjatë përdorimit. -Gjatë punës 
përdorni mjetet mbrojtëse. -Pas pune duart dhe fytyra duhet të lahen dhe rrobat të 
ndërrohen. -Lani pajisjet mbrojtëse para se ti ripërdorni.

UDHËZIME PËR NDIHMËN E PARË DHE KËSHILLA PËR MJEKUN:
Në rast kontakti me lëkurën hiqni menjëherë rrobat e ndotura, lani lëkurën me ujë 
të bollshëm e sapun. Lani rrobat e ndotura para se ti rivishni. -Në rast kontakti të 
preparatit me sytë i lani ato me ujë të bollshëm për 10-15 minuta dhe kërkoni këshillë 
mjekësore. -Në rast se merret me organet e frymëmarrjes nxireni të aksidentuarin në 
vende të ajrosura. –Në rast gëlltitje jepini në mënyrë të përseritur karbon aktiv dhe ujë 
të bollshëm. Çojeni të aksidentuarin në spital dhe i tregoni mjekut etiketën e produktit. 
Antidot specifik nuk njihet. Mjekimi simptomatik.
Tel. Urgjence: +44 1484 538 444.

TË RUHET NË VENDE TË SIGURTA DHE LARG FËMIJËVE.

RELATIVISHT JO HELMUES PËR BLETËT
HELMUES PËR PESHQIT, ALGAT DHE 

ORGANIZMAT UJORE.
Mos ndotni ujrat me preparatin ose me 

ambalazhin e tij.

I RREZIKSHËM
PËR AMBJENTIN 

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

I rritues për sytë 
dhe lëkurën.

PËRZIHET me shumicën e insekticideve, fungicideve, herbicideve, rregullatorëve të rritjes 
dhe mikroelementeve, që përdoren në këto kultura.

SPËRKATJA E FUNDIT PARA VJELJES: Të lashta dhe misër 30 ditë, Oriz 36 ditë, Kikirik, 
Hardhi dhe Panxhar sheqeri 14 ditë.

PERIUDHA E RUAJTJES: 3 vjet. Preparati ruhet në shishe të mbyllura, në vende të thata e 
të ajrosura. Evitoni ruajtjen në temperatura nën -100 C mbi 350 C.

IRRITUES


