
Lënda vepruese:  Glyphosate 
PËRMBAJTJA:  Glyphosate: 36% 
 Lëndë ndihmëse: 64% 
Numri i regjistrimit:  AL: 177/23.04.2003
 KS: 103-0778-11-2007/10.03.2007
Formulimi:  Koncentrat i tretshëm

HERBICID SISTEMIK,JO SELEKTIV,PËR LUFTIMIN E TË GJITHA 
BARËRAVE TË KËQIA NJË E SHUMËVJEÇARE 

FUSHA E PËRDORIMIT OBJEKTI I LUFTIMIT DOZA (ml/dynym)

Vreshtë
Ulli

Agrume

Pemë frutore

Toka djerë

Kanale ujitëse e kulluese

-Barërat e këqia njëvjeçare
Gjethengushta & Gjethegjëra

-Barërat e këqia shumëvjeçare
Gjethengushta & Gjethegjëra

Krisja (Cynodon dactylon)
Talla (Sorghum halepense)

Truska (Cyperus spp.)
Dredhka e arave (Convolvulus arvensis)

Kallamishtet (Phragmites spp.)

150-250

500-1000

750-1000
500
600
1000

700-850

PËRDORIMI

Përdoret me spërkatje pas mbirjes, kur barërat e këqia ndodhen në fazën e rritjes intensive 
dhe kanë arritur gjatësinë 10-15 cm. Zakonisht përdoren 20 - 50 litra/dynym solucion. 

VËREJTJE:
1. Nuk duhet të spërkatet sipërfaqja gjethore e kulturave.
2. Nuk duhet të përdoret në kultura me moshë nën 3 vjeç.
3. Toka e trajtuar me Touchdown S4, mund të mbillet me kultura të tjera vetëm 3 

ditë pas trajtimit.
4. Mënjanoni përdorimin e tij në toka shumë ranore.
5. Mos spërkatni dy herë anët e parcelave.
6. Mos spërkatni kur fryn erë.
7. Mos spërkatni në formë mjergulle, përdorni sprucatorë të tipit fshesë dhe 

gjithmonë me presion më të ulët se 2 atm.
8. Të mos ndotet uji i pishëm ose ujitës dhe të eliminohet kontakti me kulturat 

fqinje të ndjeshme. Në qoftë se ndotet uji për ujitje të mënjanohet ujitja me të.



MASAT PARAMBROJTËSE
-Mënjanoni kontaktin me tretësirën spërkatëse dhe frymëmarrjen e mjergullës spërkatëse. 
-Gjatë përdorimit mos hani dhe mos pini lëngje apo duhan. -Gjatë punës vishni pajisjet 
mbrojtëse. -Ruajeni larg pijeve dhe ushqimeve për njerëzit dhe kafshët. -Pas përfundimit 
të punës lani duart dhe pjesët e ekspozuara të trupit dhe gjithë pajisjet mbrojtëse. -Pas 
boshatisjes ambalazhi shtypet dhe groposet.

UDHËZIME PËR NDIHMËN E PARË DHE KËSHILLA PËR MJEKUN:
-Në rast kontakti me sytë i lani urgjentisht me ujë të bollshëm për 10-15 minuta dhe 
kërkoni këshillë mjekësore. -Në rast kontakti me lëkurën lahuni urgjentisht me ujë të 
bollshëm. -Në rast gëlltitjeje mos provokoni të vjella. Dërgoni të sëmurin në spital dhe 
i tregoni mjekut etiketën. Realizoni lavazh të stomakut duke patur kujdes të shmangni 
thithjen e përmbajtjeve të tij. Jepini të dëmtuarit karbon aktiv dhe purgativ. -Antidot 
specifik nuk ka, mjekimi simptomatik. 
Tel. Urgjence: +44 1484 538 444.

RELATIVISHT JO HELMUES PËR BLETËT.
HELMUES PËR ORGANIZMAT UJORE.

Evitoni shpërndarjen e pikave të tretësirës 
spërkatëse në sipërfaqet ujore.

TË RUHET NË VENDE TË SIGURTA DHE LARG FËMIJËVE.

I RREZIKSHËM
PËR AMBJENTIN 

I DËMSHËM

Rrezik vdekje 
në rast gëlltitje.

Xn

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

SPËRKATJA E FUNDIT PARA VJELJES: 7 ditë.

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

Nuk duhet të PËRZIHET me pesticide të tjera. 

PERIUDHA E RUAJTJES: 2 vjet.


