
Important: Always read and follow label instructions before buying or using these products. Syngenta and its affi  liates warrant that their products conform to the chemical description set forth on the products’ labels. NO OTHER WARRANTIES, WHETHER 
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL APPLY TO SYNGENTA PRODUCTS. Syngenta and its affi  liates neither assume nor authorize any representative or other person 
to assume for them any obligation or liability other than such as is expressly set forth herein. UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL SYNGENTA AND ITS AFFILIATES BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OR 
HANDLING OF THEIR PRODUCTS. No statements or recommendations contained herein are to be construed as inducements to infringe any relevant patent now or hereafter in existence. ©2015 Syngenta. Syngenta Crop Protection AG, Basel, Switzerland

مبيد آفات متعدد 
االستعماالت وواسع 

النطاق لمكافحة 
آفات الصحة العامة

 تركيبة متعددة االستعماالت لمكافحة نواقل األمراض 
وإدارة آفات الصحة العامة.

 تم تقييمه والتوصية به بنجاح من قبل برنامج تقييم 
المبيدات (WHOPES) العالمية.

 فعالية واسعة ضد آفات الصحة العامة المختلفة وبما 
فيها الناقل منها للمالريا 
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المادة الفعالة المبداسيهالوثرين بأشكالها المختلفة 
استكملت بنجاح برنامج المواصفات المشترك بين
منظمة األغذية والزراعة FAO ومنظمة الصـّحة

:WHO العالمية
.WHO Specification 463/TC/EC/CS (2015)

مواصفات منظمة الصحة العالمية



آيكون® إي سي هو محضر على هيئة مركز مستحلب يحتوي المبيد على 
المادة الفعالة المبداسيهالوثرين.

مصمم كمبيد حشري عام لإلستخدام في مكافحة نواقل األمراض من 
خالل الرش الفضائي أو اإلستخدام في برامج مكافحة آفات الصحة 

العامة.

عالي الفعالية في مكافحة أنواع البعوض وتشمل تلك المسؤولة عن نقل 
المالريا وحمى الضنك وقد تم تقييمه بنجاح من خالل برنامج تقييم 

المبيدات من قبل منظمة الصحة العالمية (WHOPES) كمبيد للرش 
الفضائي. 

آيكون® إي سي عالي الفعالية أيضا في مكافحة آفات الصحة العامة 
الشائعة مثل البعوض والذباب المنزلي وبق الفراش والصراصير 

والبراغيث والقرادة وغيرها.

معدالت اإلستخدام والتطبيقسنجنتا ومكافحة نواقل األمراض
اهداف شركة سنجنتا تشمل تلك المخصصة لتحسين الصحة وجودة 

الحياة.

نحن نعتقد أن الناس في جميع أنحاء العالم يستحقون أن يعيشوا حياتهم 
دون ازعاج من األمراض المنقولة بنواقل األمراض.

لذلك، نحن نستثمر في تطوير الحلول المطلوبة لمواجهة تحديات اليوم 
والغد في مكافحة البعوض الناقل.

األداء 
تم القيام بتجارب حقلية من خالل وحدة أبحاث مكافحة النواقل في جامعة 

ساينس- ماليزيا حيث تم إثبات بأن آيكون® إي سي هو مبيد متعدد اإلستخدام. 
(تقرير سنجنتا ٢٠١٦).آيكون® إي سي فعـّال جدا في مكافحة أنواع بعوض 

 (Aedes aegypti, Ae.albopictus and Culex quinquefasciatus)
إما من خالل التضبيب الحراري (الرسم ٢) أو الرش المتناهي الصغر لغاية 

مسافة ١٠٠ متر. (الرسم ١)

الفعالية الممتازة تم إثباتها أكثر من خالل التجارب الحقلية في قرية ها 
تاي – فييتنام حيث تم تطبيق آيكون® إي سي بمعدل ٢ غم مادة فعالة لكل 

هيكتار من خالل الرش المتناهي الصغر داخل وحول المنازل. (تقرير سنجنتا 
١٩٩٨). مجموعة من البعوض الداخلي تم تجميعها قبل المعاملة بيومين 

وبعد المعاملة بفترات متفاوتة لغاية شهر كامل. النتائج أثبتت إنخفاض نشاط 
البعوض ١٠٠٪ خالل االسبوع األول من المعاملة. (الرسم٣). نسبة المكافحة 

العالية إستمرت لغاية شهر بعد المعاملة.

آيكون® إي سي أيضا أثبت فعالية عالية في مكافحة آفات الصحة العامة
األخرى من خالل تجارب حقلية تمت في ماليزيا ضد الذباب المنزلي

Musca domestica (تقرير سنجنتا ١٩٩٠). آيكون® إي سي أعطى 
مستويات عالية من الصعق والقتل للحشرات الكاملة للذباب المنزلي حتى 

مسافة ٥٠ متر من مكان الرش.(الرسم٤).

الرسم ١.  نسبة قتل الحشرات الكاملة للبعوض بعد تطبيق آيكون® إي س من 
خالل الرش المتناهي الصغر بمعدل ١ غم مادة فعالة لكل هكتار.

الرسم ٣.  نسبة إنخفاض كثافة البعوض بعد رش  آيكون® إي س من خالل الرش 
المتناهي الصغر في قرية ها تاي – الفيتنام.المتناهي الصغر في قرية ها تاي – الفيتنام.

الرسم ٢. نسبة قتل الحشرات الكاملة للبعوض بعد تطبيق  آيكون® إي س من 
خالل التضبيب الحراري بمعدل ١ غم مادة فعالة لكل هكتار.

الرسم ٤. نسبة الصعق المباشر والقتل لحشرات الذباب المنزلي بعد تطبيق  آيكون® 
إي س  من خالل الرش المتناهي الصغر بمعدل ٢ غم مادة فعالة لكل هكتار.

INTRODUCING ACTELLIC®CS
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المسافة من مصدر الّرش (متر)

معدل اإلستخدام طريقة التطبيق الحشرات المستهدفة

١٠-٢٥ مل لكل لتر رش متبقي األثر داخلي و خارجيالحشرات الطائرة والزاحفة

٨ مل لكل لتر ديزلتضبيب حراريالبعوض والذباب

٨٠ مل لكل لتر ماءالرش المتناهي الصغر
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الوقت (األيام)


