PRECAUTIONARY STATEMENTS التحذيرات
Keep out of the reach of children, and stored away from
food and drink, do not inhale spray and fumes of the
pesticide, avoid to reach the eye, avoid smoking during
spraying, wearing protective clothing and gloves, not
thrown in the sewer system.
 ال، ويخزن بعيدا عن الطعام والشراب،يحفظ بعيدا عن متناول األطفال
 تجنب التدخين اثناء، تجنب ان يصل الى العين،تستنشق رذاذ وابخرة المبيد
. ال يلقى في نظام الصرف الصحي، لبس مالبس واقية وقفازات،الرش

DelTop 050 CS

FIRST AID االسعافات االولية

Active ingredient: Deltamethrin 5 %

If Swallowed: Don’t induce vomiting: seek medical
advice immediately and show the pack or label.
 اطلب المشورة الطبية على الفور: ال تسبب التقيؤ:اذا بلع المبيد

 سى اس050 ديـلـتـوب
Capsule Suspension

DIRECTIONS FOR USE طريقة االستخدام
DelTop 050 CS is insecticide follows the group of pyrethroids, with contact and
gastric action. Always bring spray solution when needed to add him to the boat center clean water
and stir well. Don’t store the diluted solution.
 نحضر. سى اس مبيد حشرى يتبع مجموعة البيروثرويد ويعمل عن طريق المالمسة والجهاز الهضمى050 ديلتوب
.محلول الرش دائما عند االحتياج اليه باضافة المركب المركز الى ماء نظيف ويحرك جيدا وال يخزن المحلول المخفف

TABLE OF USES جدول االستخدامات

كبسوالت معلقة
% 5  دلتاميثرين: المادة الفعالة
Inert ingredients: 95 % المواد الحاملة

Crops
المحاصيل

Pests
االفات

Dosage (ml/ha)
)هكتار/الجرعة (ملل

PHI فترة ماقبل
الحصاد

Cabbage, cauliflower,
and turnips
 اللفت، الزهرة،الملفوف

Caterpillars, brassica flea beetle and
some of aphids and whitefly
اليرقات والخنفساء البرغوثية وبعض أنواع المن والذبابة
البيضاء

150 – 200 ml/ha/
(400 ltr water)
هكتار/ مل200 – 150
) لتر ماء400(

7 Days /
 ايام7

Ornamental plants
نباتات الزينة

Whitefly, scale insects, caterpillars,
thrips, aphids, mealy bugs
) الحشرات القشرية – اليسروع (اليرقات- الذبابة البيضاء
– التربس – المن – البق الدقيقي

Peas and Bean
البازالء والفاصوليا

Pea moth and pea aphid, bean weevil
عثة البازالء ومن البازالء وخنفساء الفاصوليا

Apple, Pear and fruit
trees
التفاح واالجاص واشجار الفاكهة

Apple aphid, caterpillars, weevils and
codling moth
من التفاح اليسروع (اليرقات) والخنافس وعثة التفاح

Winter wheat
القمح الشتوي

Leaf beetles
خنافس االوراق

Winter rapeseeds
بذور اللفت الشتوية

Rape beetle (Meligethes aeneus),
cabbage stem weevil (Ceutorhynchus
quadridens)
 خنفساء ساق الملفوف، )خنفساء اللفت (مليجثس انيص
)(سيتوراينكص كوادريدنس

250 ml/ha/
(400 ltr water)
هكتار/ مل250
) لتر ماء400(
250 ml/ha/
(400 ltr water)
هكتار/ مل250
) لتر ماء400(
250 ml/ha/
(200 – 400 ltr water)
هكتار/ مل250
) لتر ماء400 - 200(
100 ml/ha/
(400 ltr water)
هكتار/ مل100
) لتر ماء400(
250 ml/ha/
(400 – 600 ltr water)
هكتار/ مل250
) لتر ماء600 - 400(

.وأظهر العبوة أو الملصق
If inhaled: Remove person to fresh air and keep
comfortable for breathing
 انتقل الشخص الى الهواء النظيف وحافظ على راحتة فى:اذا استنشق

.التنفس
If on Skin: Wash with plenty of soap and water.
. اغسل بالكثير من الصابون والماء:اذا المس المبيد على الجلد
If in Eyes: Rinse cautiously with water for several
minutes. Remove contact lenses, if present and easy to
do. Continue rinsing.
 ازالة العدسات، اشطف بالماء بحظر لعدة دقائق:اذا كان فى العيون
. استمر فى الشطف.الالصقة اذا كانت موجودة وسهلة

STORAGE AND DISPOSAL
Store only in original containers, tightly closed in a dry,
well-ventilated place at temperature not lower than 0 °C
and not exceeding 30 °C. Store in a place inaccessible to
unauthorized personnel.
Keep away from children and animals. Do not store with
food, drink or animal foodstuffs. Store away from heat
and hot surfaces
Dispose or surplus product on a landfill site approved for
pesticides or bury in a safe place away from water
supplies. Are disposed of by the Centers for disposal of
hazardous waste, empty containers and do not use again
for any other purpose.

التخزين والتخلص من العبوات
يحفظ فقط في عبوات أصلية مغلقة بإحكام في مكان جاف جيد التهوية عند
. درجة مئوية30  درجة مئوية وال تزيد عن0 درجة حرارة ال تقل عن
.تخزين في مكان ال يمكن الوصول إليه من قبل األفراد غير المصرح لهم
ال تخزن مع الطعام أو الشراب أو المواد. االبتعاد عن األطفال والحيوانات
يُحفظ بعيدًا عن األسطح الحارة والساخنة التخلص من. الغذائية الحيوانية
المنتج أو الفائض منه في مكب نفايات معتمد لمبيدات اآلفات أو دفنه في
يتم التخلص منها من قبل المراكز. مكان آمن بعيدًا عن مصادر المياه
للتخلص من النفايات الخطرة والحاويات الفارغة وال تستخدم مرة أخرى
.ألي غرض آخر

KEEP OUT OF REACH OF
CHILDREN
يحفظ بعيدا عن متناول االطفال
Caution

تحذير

Ministry of Climate Change &
Environment Registration number:
:رقم تسجيل المبيد بوزارة التغير المناخى والبيئة

AUD-AD-140-1675684
Manufacturing Company
الشركة المنتجة

INNVIGO Sp. z.o.o - Poland

 بولندا/انفيجو اس بى
Local Distributor
الموزع المحلى
National Industrial Co. L.L.C
(Abu Dhabi)
)م (أبوظبى.م.الشركة الوطنية الصناعية ذ
Tel: 02 6721000 - Fax: 02 6770011 –
P.O. Box: 7.6
Email: nic_uae@emirates.net.ae
www.nicuae.com
Net Contents: 500 ml
 ملل500 :المحتوى الصافى

Glasshouse crops
البيوت الزجاجية
Cucumbers, Tomatoes,
Pepper, Cabbage,
Cauliflower, Lettuce and
ornamental plants
، الملفوف، الفلفل، الطماطم،الخيار
 ونباتات الزينة، الخس،الزهرة

Whitefly, scale insects, aphids,
mealybugs, caterpillars and cutworms
، البق الدقيقي، المن، الحشرات القشرية،الذبابة البيضاء
 والديدان القارضة،اليساريع

Sugar Beet
الشمندر (البنجر) السكري

Flea beetle
الخنفساء البرغوثية

150 – 300 ml/ha
هكتار/ ملل300 – 150
2000 ml/ha
هكتار/ ملل2000

30 ml/ha/
(200 – 400 ltr water)
هكتار/ مل30
) لتر ماء400 - 200(

WARRANTY STATEMENT

7 Day/
 يوم7

7 Day/
 يوم7

7 Day/
 يوم7

7 Day/
 يوم7

30 day
 يوم30

الضمان

Ensure the stability of the company producing the chemical and physical specifications for this
pesticide safety and his charges in the original normal storage for the duration of its validity under
the conditions of the United Arab Emirates.
تضمن الشر كة المنتجة ثبات المواصفات الكيميائية والفيزيائية لهذا المبيد وسالمة عبواته األصلية في التخزين العادي طيلة فترة
.صالحيته تحت ظروف دولة اإلمارات العربية المتحدة
P/Date:

 تاريخ االنتاجE/Date:

تاريخ االنتهاء

Batch No: رقم التشغيله

