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زيروكس® فالي                    
طعم محبب

Granular Bait ready-to-use 
طعم محبب جاهز للإ�ستخدام

Active ingredient: Cyantraniliprole: 0.5%
Inerts: 99.5%

Manufacturing: Syngenta Crop Protection
Country of Origin: USA

Local Distributor: Al Mubarak Agro-
Chemicals
P.O.Box 13365, Tel: 04-2237891

المادة الفعالة: �ساينترانيليبرول: 0,5 ٪

المواد الحاملة:  99,5 ٪ 

ال�سركة الم�سنعة: �سينجينتا لوقاية المزروعات   

 بلد المن�ساأ: اأمريكا

ال�سركة الم�ستوردة: المبارك للكيماويات الزراعية

�ص.ب 13365 – دبى – الأمارات، تليفون: 04-2237891

MOEW Registration No: DXB-AD-140-346779رقم الت�سجيل بوزارة البيئة و المياه:

2 Kg.
Product names marked ® or ™ , the ALLIANCE FRAME
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON   
are Trademarks of a Syngenta Group Company2 كجم

Use Restrictions and Precautions: 
• DO NOT apply as a scatter bait indoors in residential structures, 
commercial establishments, food- and feed-handling establish-
ments, food-processing plants, restaurants and animal-produc-
tion facilities. 
• DO NOT apply as a scatter bait in areas accessible to children 
and pets. When bait stations are used, place stations out of reach 
of children and pets.
• DO NOT place bait within reach of food-producing animals or 
animals being grown for food.
• DO NOT apply as a scatter bait outdoors when raining.

Food- and Feed-Handling Establishments are places other 
than private residences in which food and feed are held, 
processed, prepared or served.):
• For indoor areas of residential, institutional, public, agricultural 
buildings/structures, or food- and feed-handling establishments, 
Zyrox Fly Granular Bait must be placed in bait stations designed 
for granular fly control baits. Indoor use as a scatter bait is permit-
ted only on walkways in caged layer poultry houses.
• DO NOT apply to areas or surfaces where food, feed, food 
utensils or food-processing surfaces may come into contact and 
become contaminated.

STORAGE AND DISPOSAL
Do not subject to temperatures below 32 degrees F. Store prod-
uct in original container only in a location inaccessible to children 
and pets.  Do not contaminate water, other pesticides, fertilizer, 
food or feed in storage. Not for use or storage in or around the 
home. Do not contaminate water, food or feed by storage or 
disposal and wastes resulting from the use of this product. Must 
be disposed of on site or at an approved waste disposal facilities.

Warranty Statement: 
The company guarantees the stability of the chemical & physical 
specifications in its original container under the normal storage 
conditions in UAE until it’s expiry date.

اإحتياطات وقيود اال�ستخدام

- ل تطبق الطعم بطريقة النثر داخليا في المبان ال�سكنية الموؤ�س�سات التجارية، موؤ�س�سات الغذاء 

والتزويد الغذائي، م�سانع تجهيز الغذية، المطاعم، من�ساآت النتاج الحيواني.

- ل تطبق بطريقة النثر في الماكن التي ي�سهل على الطفال والحيوانات الأليفة الو�سول لها.

وعند ا�ستخدام الطعم فى العبوات المخ�س�سة للطعوم، يجب ان تكون بعيدا عن متناول الطفال 

والحيوانات الليفه.

- ل تطبق باأماكن ي�سهل الو�سول للطعم اليه من خالل الحيوانات الم�ستخدمة  للت�سنيع الغذائي 

اأو اماكن تربية الحيوانات من اجل الغذاء.

- ل تطبق بطريقة النثر خارجيا في حالة الجو الممطر.

موؤ�س�سات الغذاء والتزويد الغذائي هي اماكن اخرى غير المباني ال�سكنية  حيث 

يتم حفظ، ت�سنيع، تح�سير الغذاء او تقديمه كخدمه:

بالن�سبة لالإ�ستعمال الداخلي في المباني ال�سكنية ، الموؤ�س�سات العامة، المباني والمن�ساآت 

الزراعية اأو الموؤ�س�سات الغذائية والتزويد الغذائي. يجب ا�ستخدام طعم الذباب المحبب زيروك�س 

بو�سعه بالعبوات الم�سممه لطعوم الذباب.

ي�سمح باإ�ستخدامه داخليا كطعم بطريقة النثر في ممرات داخل حظائر تربية الدواجن.

ل تقم بالتطبيق في مناطق او الأ�سطح التى يتواجد بها الغذاء، العالف، اأواني الطعام، او ا�سطح 

الت�سنيع الغذائي، والتى قد تتالم�س مع المبيد وت�سبح ملوثه.

التخزين والتخل�ص من العبوات الفارغه

ل تخ�سع المبيد اثناء التخزين لدرجات حرارة اأقل من 32 درجة فهرنهايت )�سفر درجة مئوية(. 

خزن المبيد في عبواته ال�سلية بمكان ي�سعب على الطفال والحيوانات الليفة الو�سول اإليه. 

ل تلوث المياه والمبيدات الح�سرية الأخرى، الأ�سمدة والأغذية اأو الأعالف في التخزين. لي�س 

لال�ستخدام اأو التخزين في جميع اأنحاء المنزل. ل تلوث الماء والغذاء وغذاء الحيوانات 

بالتخزين او العبوات الفارغه وكذلك النفايات الناتجه عن ا�ستخدام هذا المنتج.

يجب التخل�س منها في مواقع معتمده كمن�ساأه للتخل�س من النفايات.

ال�سمان: 

ت�سمن ال�سركة المنتجة ثبات الموا�سفات الكيميائية والفيزيائية لهذا المبيد و�سالمة عبواته 

الأ�سلية فى التخزين العادى طيلة فترة �سالحيته تحت ظروف دولة الأمارات

العربية المتحدة.



Application Use Sites: 
Zyrox Fly Granular Bait may be applied to:
outdoor waste-storage areas around commercial establishments, 
such as restaurants, taverns, hotels, grocery stores, supermarkets, 
bakeries, warehouses, and sports complexes. outdoor areas of 
commercial operations, such as canneries; beverage-processing 
plants; dairy-, meat-, and poultry-processing plants; fruit- and 
vegetable-processing plants;  seafood-processing plants; tanneries; 
kennels; schools; recycling plants; and military installations.outdoor 
areas of agricultural animal-production facilities, such as poultry/
broiler houses, livestock-housing structures, and horse stables. 
Zyrox Fly Granular Bait may be used indoors at the sites listed 
above if placed in bait stations designed for granular baits with the 
exception of walkways within caged layer houses where Zyrox Fly 
Granular Bait may be applied as broadcast scatter bait.

مواقع التطبيق واال�ستعمال: 

يمكن ا�ستخدام ريروك�س فالي في الحاالت التالية:

 خارجيًا في مناطق تخزين النفايات ح�ل الم�ؤ�س�سات التجارية، مثل المطاعم والفنادق 

ومحالت البقالة وال�س�بر ماركت، المخابز والم�ست�دعات والمجمعات الريا�سية، خارجيًا في 

مناطق العمليات التجارية، مثل م�سانع التعليب، م�سانع الم�سروبات، معامل منتجات االلبان 

واللح�م وم�سانع تجهيز الدواجن، م�سانع الخ�سار والف�اكة الت�سنيعيه، م�سانع تجهيز 

الماأك�الت البحرية، المدابغ، المدار�س، م�سانع اإعادة التدوير، المن�ساآت الع�سكرية. خارجيًا 

في مرافق االنتاج الحي�اني الزراعية مثال: حظائر الدواجن والمالحم والبيا�س، ا�سطبالت 

الخيل وحظائر الم�ا�سي  واالأبقار.

ريروك�س فالي يمكن ا�ستخدامة داخليا في نف�س االماكن ال�سابقة )المذك�رة لال�ستعمال 

الخارجي( في حال و�سع الطعم الجاهز في العب�ات الم�سممه للطع�م الجاهزه، باإ�ستثناء 

الممرات داخل حظائر تربية الدواجن حيث يمكن ا�ستخدام زيروك�س بطريقة النثر.

Application and use rates: 
Broadcast:
Broadcast or scatter Zyrox Fly Granular Bait using suitable granular 
spreader equipment or directly from the container evenly to the 
target areas. Avoid placing the fly bait granules in piles and scatter 
bait as evenly as possible over surfaces.
when populations are high: Re-apply bait every 7 days until fly 
population is at acceptable levels. 

Use in Bait Stations:
Use bait stations that are designed to hold granular baits.
when populations are high replenish bait stations until the fly 
population is at acceptable levels in the target area.

For outdoor broadcast applications: 
DO NOT apply more than 900 grams/300 sqm per calendar
Applications in Non-food and Non-feed Areas
Zyrox Fly Granular Bait is approved for use to control house flies 
in residential structures and the non-food and non-feed areas 
of  commercial, industrial, public, agricultural and institutional 
buildings/structures, including restaurants, warehouses, food and 
feed-processing plants, supermarkets, hospitals, nursing homes, 
motels, hotels, schools,  daycares, laboratories, aircraft, buses, 
boats/ships, trains, pet shops and zoos.
Non-food and non-feed areas of food- and  Feed-handling estab-
lishments include areas such as garbage rooms, lavatories, floor
drains (to sewers), entries, and vestibules, offices, locker rooms, 
machine rooms, boiler rooms, garages, closets storage

Applications in Food- and Feed-Handling Areas
Application to food/feed areas of food- and feed-handling 
establishments may only be made using bait stations designed for 
use with granular fly control baits. Food- and feed-handling areas 
include areas for receiving, storage, packing (canning, bottling, 
wrapping), preparing edible waste storage, and enclosed process-
ing systems (mills, dairies, edible oils, syrups).

التطبيق ومعدالت اال�ستخدام 

طريقة النثر:

ينثر طعم زيروك�س فالي ب�ا�سطة ماكينة منا�سبة لنثر المركبات المحببة اأو نثر مبا�سر من عب�ة 

المبيد على المكان الم�ستهدف. تجنب و�سع طعم الذباب زيروك�س على �سكل اأك�ام، بل وّزعه ب�سكل 

مت�ساوي على ال�سطح المراد معاملته.

وفي حالة التكاثر العالي للذباب يتم التطبيق كل 7 اأيام لغاية و�س�ل اعداد الذباب الى الحد 

االدنى المقب�ل.

طريقة اال�ستخدام في العبوات الخا�سه للطعوم:

يمكن ا�ستخدام طعم الذباب زيروك�س بالعب�ات الم�سممة للطع�م المحببة.

وعندما تك�ن اأعداد الذباب مرتفعة تكرر ا�سافة الطعم لحين نزول االعداد الى الحد االدنى 

المقب�ل.

للإ�ستخدام الخارجي نثرًا: 

ال تطبق اأكثر من معدل 900 غرام من الطعم / 300م² / ال�سنه.

التطبيق في غير مناطق الغذاء و التغذية الحيوانية

طعم الذباب زيروك�س معتمد لال�ستخدام لمقاومة الذباب المنزلي في المن�ساآت ال�سكنية، وفي 

مجاالت - غير مناطق الغذاء واالعالف - في الم�ؤ�س�سات التجارية، ال�سناعية، العامة، المن�ساآت 

والمباني الزراعية، المطاعم، الم�ست�دعات، ال�س�برماركت، الم�ست�سفيات، دور الرعايه، الم�تيالت، 

الفنادق، المدار�س، المختبرات، الطائرات، الحافالت، الق�ارب، ال�سفن، محالت بيع الحي�انات 

االليفه وحدائق الحي�ان.

وت�سمل المجاالت غير الغذائية وغير العلفيه من مناطق م�ؤ�س�سات الغذاء - والتزويد الغذائي مثل 

غرف القمامة، والمراحي�س وال�سرف ال�سحي )�سبكات ال�سرف ال�سحي(، ومداخل،  والقاعات 

والمكاتب وغرف خلع المالب�س، وغرف االآالت، المراجل، الكراجات، وتخزين المالب�س. 

التطبيق في مجلت التعامل مع الغذاء واالعلف

يتم التطبيق بمناطق الغذاء/العلف من م�ؤ�س�سات الغذاء والتزويد الغذائي فقط باإ�ستعمال العب�ات 

الم�سممه الإ�ستخدام طع�م مقاومة الذباب.

مناطق الغذاء والتزويد الغذائي ت�سمل المناطق ال�ستقبال وتخزين والتعبئة والتغليف واإعداد 

تخزين مخلفات الطعام، ونظم المعالجه المغلقة )المطاحن، ومنتجات االألبان والزي�ت ال�سالحة 

لالأكل، و�سراب(. 

Fly Population            حالة اال�سابة بالذباب

Low    منخف�س

High      مرتفع    

Low    منخف�س

High   مرتفع

Use rate          معدل اال�ستعمال

90g/300m2              290غرام/300م

180g/300m2       2180غرام/300م

90g/300m2              290غرام/300م

180g/300m2       2180غرام/300م

Application         التطبيق     

Broadcast

طريقة النثر

Use in Bait Stations

اال�سافة في العب�ات الم�سممة للطع�م

Pesticide Description: Zyrox Fly Insecticide Granular Bait contains 
the active ingredient cyantraniliprole (belongs to the anthranilic 
diamid chemical class) in a ready-to-use granular bait formulation.
• Controls house flies in and around residential, commercial, institu-
tional and agricultural structures.
• Provides an alternative mode of action for insecticide resistance 
management.
• Can be an important tool in an integrated pest management 
program.

و�سف المبيد:زيروك�س فالي مبيد ح�سري محبب يحت�ي على المادة الفعالة 

�ساينترانيليبرول )وتنتمي هذه المادة الى مجم�عة انثرانيليك ديمايد( على �سكل طعم محبب 

جاهز لالإ�ستخدام.

- ي�ستخدم للق�ساء على الذباب المنزلي ح�ل التجمعات ال�سكانية والتجارية والمجمعات 

الزراعية.

- ي�فر طريقة قتل بديلة الإدارة مقاومة الح�سرات للمبيدات.

- يلعب دورا هاما في برامج المكافحة المتكاملة للح�سرات.



زيروكس® فالي                    
طعم محبب

User’s risk: Since the manufacturer cannot control the application, use, storage or 
processing of the product, the user bears the risk for damage resulting from factors 

beyond the manufacturer’s control. 

م�س�ؤولية الم�ستعمل: يتحمل الم�صتعمل م�صوؤولية كل الأخطار و الأ�صرار الناتجة عن عوامل لي�صت من اإرادة ال�صانع. 

ل يتحمل ال�صانع اأي �صرر ناتج عن ا�صتعمال اأو تخزين غير مطابقين للتو�صيات. 

2 Kg.
Product names marked ® or ™ , the ALLIANCE FRAME
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON   
are Trademarks of a Syngenta Group Company2 كجم

Emergency Call Number: Swiss Toxicological Information Centre, 
(24 h) +41 44 251 5151

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

MOEW Registration No
رقم الت�سجيل ب�زارة البيئة و المياه

DXB-AD-140-346779

L1012519 UAEM/08T - PPE 4055898


