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Insecticide for grain stores and fly Control
مبيد ح�سري لمكافحة اآفات المخازن

Active ingredient:

Pirimiphos Methyl: 500g/L

Inerts: 500g/L

المادة الفعالة: 

بايريميفو�س مثيل: 500 جرام/ليتر

المواد الحاملة:  500 جرام/ليتر 

 Local distributor   الموزع المحلي

Agricultural Materials Co. Ltd. �شركة المواد الزراعية المحدودة

P.O. Box 1290 Al Ain - United Arab Emirates 
Tel.: 971 37641064 - Fax: 971 37662259

Directions for Use:  Is a fast acting broad spectrum organophosphate  of low 
mammalian toxicity. It kills insect s by contact, ingestion and fumigant. Actellic 50 

EC control a range of pests in grain, grain store, livestock houses and yards. Insect 
pests controlled include: Beetles, Weevils, Moth, Wasps and Fly. Actillec 50 EC pro-
vides rapid knockdown of insect pests when spraying and will persist on walls, floors 

and other inert surfaces to give residual control.

Precautionary Statments: Keep locked up out of reach of children and 
unauthorized persons and animals. Avoid any contact with skin eyes or clothing. Do 
not breathe the vapor or mist. Do not eat, drink, or smoke during the use and han-

dling of the product.  If inhalation occurs stop working, follow first aid measures and 
call a physician.  Wear protective clothing, gloves, overalls and eye/face protection 

طريقة الإ�ستخدام: مبيد ح�شري ي�شتخدم ر�شًا لمكافحة طيف وا�شع من ح�شرات المخازن وال�شحة العامة حيث 

يعمل بالمالم�شة واالثر المتبقي والجهاز اله�شمي واالثر البخاري. ويعتبر مبيد اأكتيليك من المبيدات قليلة ال�شمية 

للحيوانات. وي�شتخدم المبيد في اماكن متعددة مثل مخازن الحبوب واماكن تربية الحيوانات وفي المنازل لمكافحة 

الخناف�س وال�شو�س والعث والدبابير والذباب.

بيانات تحذيرية: تحفظ العبوات مغلقة بعيدا عن متناول االطفال واال�شخا�س غير المخولين والحيوانات. تجنب 

مالم�شة الجلد والمالب�س وا�شابة العينين. ال ت�شتن�شق بخار ورذاذ المبيد. االمتناع عن االكل وال�شرب والتدخين 

اثناء تداول وا�شتخدام المبيد. التوقف عن العمل فور ا�شتن�شاق المبيد واتخاذ اجراءات اال�شعافات االولية وا�شتدعاء 

الطبيب. �شرورة لب�س المالب�س الواقية

  First Aid       الإ�سعافات الأولية

If Swallowed: Don’t induce vomiting and immediately contact a doctor and show him 
the label or container.

If inaled: move person to fresh air and consult a doctor.  If on skin: should be washed 
off with soap and water.

If in eyes: wash immediately with running water and consult a doctor.

في حالة االإبتالع: ال تتقياأ و ات�شل فورًا بالطبيب و اح�شر على الن�شره الفنية او عبوة المبيد.

في حال اال�شتن�شاق:  انقل ال�شخ�س الى الهواء الطلق و ا�شت�شر الطبيب. اإذا الم�س الجلد: يغ�شل فورًا بالماء و ال�شابون.

في حال مالم�شة العيون: اإذا الم�س العيون: تغ�شل فورًا بالماء الجاري و ا�شت�شارة الطبيب.

Storage and Disposal: Store in original tightly closed containers, away from children. 
Store in adequate ventilation. Do not use or store in or around homes. Do not contami-

nate water, food or feed by storage or disposal. 
To dispose, triple rinse the container then punctures and disposes in accordance with 

local regulations. Never reuse empty containers. 
التخزين و التخل�ص من العبوات:التخزين في العبوات اال�شلية محكمة االغالق بعيدا عن االطفال وفي مكان جيد التهوية.عدم 

ا�شتعمال او تخزين المبيد قريبا من ال�شكن.  تجنب تلوث االكل وال�شراب وطعام الحيوانات اثناء التخزين. 

التخل�س من الفوارغ ح�شب القوانين المحلية.

WARRANTY: SYNGENTA guarantee the chemical and physical 
specification of this pesticide if stored in original packing under good 

storage conditions during its validity period under UAE conditions
ال�سمان: ت�شمن ال�شركة المنتجة الموا�شفات الكيميائية و الفيزيائية لهذا المبيد اإذا تم تخزينه في ظروف تخزين 

جيده بعبواته االأ�شليه طيلة فترة �شالحيته تحت ظروف دولة االإمارات العربية المتحدة

 Manufacturing Company: Syngenta Crop protection AG
Country of Origin: Denmark

ال�سركة المنتجة: �شركة �شينچنتا لوقاية المزروعات / بلد المن�ساأ: الدنيمارك

مبيد ح�سري مقيد الإ�ستخدام و يجب ان ي�ستخدم تحت اإ�سراف فنيين متخ�س�سين

Restricted insecticide to be used by authorized persons or under 
their supervision

MOCCAE Registration No رقم الت�سجيل بوزارة التغير المناخي و البيئة

AUD-AD-140-287282

الر�ص

معاملة المخازن الفارغة، ال�شوامع ومعاملة 

اكيا�س الحبوب

الآفه حجم الر�ص

Application

Disinfestations of  empty grain 
stores , silos, treatment of 

bagged small grains

100 مل لكل 10 لتر ماء

ال�شطوح اال�شمنتية غير المدهونة

Unpainted concrete surfaces
200 مل لكل 10 لتر ماء

200 ml /10 liters water

100 ml /10 liters water

50- 100 مل لكل 10 لتر ماء
50-100 ml /10 liters water

الخناف�س، ال�شو�س، عثة 

الحبوب، عثة الفاكهة، عثة 

الفاكهة الجافة، العثث 

ال�شغرى، عنكبوت الحبوب، 

العثة المنزلية البنية، عثة 

المنازل

Beetles, weevils, 
grain moth, fruit 
moth, flour mite, 

lesser moth, dried 
fruit moth, ce-

real mite, flat grain , 
beetle, brown house 
moth, house moth

الذباب

Flies

pest Application volume

200 مل لكل 10 لتر ماء

100 مل لكل 10 لتر ماء

500 مل لكل 10 لتر ماء

200 ml /10 liters water

100 ml /10 liters water

500 ml /10 liters water

الم�شالخ، حظائر الحيوانات، اماكن تربية 

الدواجن

الحظائر، محيط بيوت الحيوانات، �شفائح 

القمامة، معاملة اال�شمدة الع�شوية

اال�شطح االخرى

Other surfaces 

الحبوب المعباأة

Packed grain

معاملة الحبوب

Admixture to stored grain

Indoor residual spray slaughter 
houses, dairy, factories, 

poultry houses

Outdoor: Stockyards, around  
animal houses, refuse tips, 
bins and compost heaps

8 مل لكل طن
8 ml / ton of grain

الذباب

Flies

االع�شا�س

Outdoor nests
الدبابير

Wasps

100 مل لكل 10 لتر ماء

100 ml /10 liters water

Usesالإ�ستخدامات

      Caution: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
                                 تحذير: يحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال


