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Batch: SBR :Manuf. Date

62.5 ml 62,5 مـل

مبيد ح�سري وا�سع الطيف على هيئة كب�سوالت مجهرية 

معلقة  لمكافحة الح�سرات الطائرة و الزاحفة و ي�ستخدم 

في برامج مكافحة البعو�ض الناقل لمر�ض المالريا و كافة 

انواع البعو�ض، القراد، ال�سرا�سير، الذباب و البراغيت

ا�ستيراد وتوزيع: �شركة المقدادية لتجارة المواد الزراعية 

المحدودة - بغداد - العراق

التركيب: كل لتر يحتوي على:

Lambda Cyhalothrin   10٪  المبدا-�شايهالوثرين

Inerts   90٪  مواد مكملة

اأيكون  عالمة تجارية م�شجلة لمجموعة �شركة �شينچنتا 

انتاج: �شركة �شينچنتا لوقاية المزروعات - بازل - �شوي�شرا  

بلد المن�ساأ: بلجيكا

© حقوق الطبع محفوظة ل�شركة �شينچنتا وقاية المزروعات 2014

حتذير

اإر�سادات اال�ستعمال:

النظيف. بالماء  الر�ش  خزان  ن�شف  • امالأ 
خزان  في  بالكامل  الكمية  اإفرغ  و  العبوة  • افتح 

الر�ش. اغ�شل داخل المغلف بالماء

الماء. من  الباقية  الكمية  • اكمل 
جيدًا لخلط المحتوى. رجه  و  الر�ش  خزان  • اقفل 

مكافحة  برامج  اإر�شادات  ح�شب  المحلول  • ا�شتعمل 
الح�شرات الناقلة لالأمرا�ش.

هام:  يجب مزج المركب بالماء فقط و يمنع 

ا�ستعمال الزيت.

الر�ض المتبقي االثر داخليًا و خارجيًا 

لمكافحة الح�سرات الطائرة و الزاحفة و 

كافة انواع البعو�ض، القراد، ال�سرا�سير، 

الذباب و البراغيت و اي�سًا االإ�ستخدام 

لبرنامج مكافحة البعو�ض الناقل للمالريا 

هذه المعالجة هي لهدف مكافحة بعو�ش االأنوفيلي�ش 

الناقل لمر�ش المالريا:

اأ�شف محتوى المغلف )62,5 مل( الى 10 لتر من 

الماء النظيف و ا�شتعمل المحلول بمعدل 20-30 مجم 

مادة فعالة اأو 40 مللتر محلول ر�ش لكل متر مربع.  

معدل التخفيف

62,5 مللتر في 8 الى 

10 لتر ماء

25 مللتر في 5 لتر ماء لحاالت التواجد 

الكثيف للح�شرات

12,5 مللتر في 5 لتر ماء لحاالت التواجد 

ال�شعيف للح�شرات و في االماكن تحت 

المعالجة المنتظمة

اال�ستعمال

الر�ش المتبقي االأثر داخليًا

In-door

Residual Spraying 

الر�ش المتبقي االأثر خارجيًا 

و داخليًا

In-door & Out-door

Residual Spraying

الهدف اأو الح�سرة ال�سارة

مكافحة بعو�ش المالريا

(Anopheles Spp.)

الح�شرات الطائرة و الزاحفة 

)الذباب، ال�شرا�شير، 

بق الفرا�ش و النمل(

احتياطات عامة عند التداول:

اأو  االأعلى  اإلى  الر�ش  عند  للعيون  واقي  ارتداء  • يجب 
في االأماكن المغلقة. 

• يجب ارتداء قفازات مطاطية عند تداول المبيد.  
• كما هو متبع مع جميع المواد الكيماوية تجنب 

مالم�شة  اأو ا�شتن�شاق رذاذ الر�ش.

• يجب و�شع كمامة لتغطية االأنف و الفم.
•  ال تدخن اأو ت�شرب اأو تاأكل اأثناء ا�شتعمال المبيد.

المياه  في  اأو  االأنهار  فوق  المبيد  ر�ش  • تجنب 
االآهلة باالأ�شماك.

يجب التخل�ش من محلول الر�ش الفائ�ش عن 

اال�شتعمال ح�شب اجراءات ال�شالمة.

• اأغت�شل جيدًا بالماء و ال�شابون بعد اإ�شتخدام 
المبيد.  غير مالب�شك و اغ�شل ثياب عملك.

• يجب التاأكد من جفاف االأ�شطح المر�شو�شة قبل 
مالم�شتها.

مالحظة: لم يح�شل اأي تبقع اأو تغيير في لون 

االأ�شطح المعاملة باالأيكون 10 �شي ا�ش.

ت�سنيف منظمة ال�سحة العالمية: III )قليل 

الخطوره(

�سروط التخزين:

احفظ المبيد في هذه العبوة االأ�شلية محكم االإغالق 

بعيدًا عن متناول االأطفال و اأماكن تخزين الطعام. 

احفظ المبيد بعيدًا عن ال�شم�ش و الرطوبة في مكان 

جيد التهوية. تجنب التخزين في درجة حرارة اعلى 

من 35 درجة مئوية.

�سمان ال�سركة:

ت�شمن ال�شركة المنتجة المبيد اذا تم تخزينة في 

عبواته اال�شلية وتحت ظروف التخزين الجيدة.

التخل�ض من العبوات الفارغة:

يتم التخل�ش من العبوات الفارغة بغ�شلها 3 مرات 

واإعادة المحلول الى تنك الر�ش ويتم اتالفها وثقبها 

ودفنها في مناطق غير ماأهولة وبعيدًا عن م�شادر 

المياه و يمنع اإ�شتخدامها الي غير اخر.

ابعد المبيد عن متناول االأطفال

 :Batch No./رقم الت�سغيلة

 :Fab. Date /تاريخ االنتاج

  :Exp. Date/تاريخ االنتهاء

refer to inkjet

} انظر اإلى الختم المطبوع 
رقم الت�سجيل بالعراق: 1154


