Minecto Pro
منيستو بــرو
Suspension Concentrate

DIRECTIONS FOR USE طريقة االستخدام
Minecto Pro is an insecticide/acaricide for foliar to control of listed mites and insect pests on celeriac, potatoes, tuberous and corm
vegetables, leafy greens, fruiting and cucurbit vegetables, apples, pears.
.منيستو بـرو مبيد حشرى عناكبى يستخدم رش لمكافحة العديد من االفات على الكرفس والبطاطا والخضروات الدرنية والذرة والخضروات الورقية والفاكهة والقرعيات والكمثرى
USES االستخدامات
Crops المحاصيل

Liriomyza leafminers, Armyworms, European corn borer, Spider mites.

معلق مركز

Potato, Sweet potato

Active ingredients:

 والبطاطا الحلوه،البطاطا

Cyantraniliprole 135 g/l +
Abamectin 28.5 g/l
+ لتر/ جرام135  سيانترانيليبرول: المواد الفعالة
لتر/ جرام28.5 اباميكتين
Inert ingredients: 836.5 g/l المواد الحاملة
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
تحذير

MoCCE Registration number:
:رقم تسجيل المبيد بوزارة التغير المناخى والبيئة

AUD-AD-140-1646705

Lettuce, Spinach,
Parsley, Cilantro,
Dillweed

، البقدونس، السبانخ،الخس
 الشبت،الكزبرة

Eggplant, Tomato,
Pepper, Okra, Pea

، الطماطم،الباذنجان
 البازالء، البامية،الفلفل

Syngenta Crop Protection. USA

 القرع، الكوسا، الخيار،الشمام
 الشمام، البطيخ،العسلي

National Industrial Co. L.L.C (Abu Dhabi)
)م (أبوظبى.م.الشركة الوطنية الصناعية ذ
Tel: 02 6721000 - Fax: 02 6770011 –
P.O.Box: 706

Email: nic_uae@emirates.net.ae

Apple, Pear, Apricot,
Cherry, Peach, Plum,
Nectarine

، المشمش، االجاص،التفاح
، البرقوق، الخوخ،الكرز
النكترين
Citrus fruits الحمضيات
Onion, Garlic, Leek

 والكراث، والثوم،البصل

www.nicuae.com
Net Contents: 250 ml
 ملل250 :المحتوى الصافى

Strawberry الفراولة

 التربس، الخنفساء القمليه،  حشرة بسيال النطاطة،المن

Armyworms, beet armyworm and fall armyworm, Carmine spider mite, Corn earworm,
Liriomyza leafminers, Two spotted spider mite.

، ديدان كوز الذرة، العنكبوت الكريمى، الديدان القياسه الخريفية، الديدان القياسه على الشمندر،الديدان القياسه
 العنكبون االحمر ذو البقعتين،ذبابة صانعات االنفاق
دودة الملفوف القياسه

Cabbage looper

 التربس، الذبابة البيضاء،المن

، حفار ساق الذرة االوروبى، ذبابة صانعات االنفاق لألوراق، خنفساء الكولورادو، الديدان القياسه،العناكب
 حشرة بسيال النطاطة، التربس،العناكب
الديدان القياسه

Loppers

PHI (day)
فتره ماقبل الحصاد
)(يوم

400 - 730 ml/ha
548 - 730 ml/ha

14 days

730 ml/ha

400 - 730 ml/ha
7 days
548 - 730 ml/ha
730 ml/ha

Broad mite, Armyworms, Colorado potato beetle, Liriomyza leafminers, European corn
borer, Spider mites, Thrips, Psyllid.

Aphids, Whitefly, Thrips
Melon, Cucumber,
Squash, Pumpkin,
Watermelon,
Cantaloupe

Local Distributor الموزع المحلى

دودة الملفوف القياسه

Cabbage looper

Aphids, Whitefly, Thrips

Manufacturing Company
الشركة المنتجة

 أمريكا/ سنجينتا لوقاية المزروعات

 العناكب، حفار ساق الذرة االوروبى، الديدان القياسه،ذبابة صانعات االنفاق
Aphids, Psyllid, Flea beetle, Thrips

يحفظ بعيدا عن متناول االطفال
Caution

Rate of use (ml/ha)
)هكتار/معدل االستخدام (مل

Pests االفات

 التربس، الذبابة البيضاء،المن

400 - 730 ml/ha
7 days
548 - 730 ml/ha
730 ml/ha

Liriomyza leafminers, Armyworms, Spider mite  العناكب، الديدان القياسه،ذبابة صانعات االنفاق

400 - 730 ml/ha

Cabbage looper, Aphids, Whitefly, Thrips  التربس، الذبابة البيضاء، المن، ديدان الملفوف القياسه

548 - 730 ml/ha

7 days

Codling moth, Oriental fruit moth, Leafminers, Leafroller, Two-spotted spider mite,
European red mite, Japanese beetles.

، العنكبوت االحمر ذو البقعتين، ديدان لفافة االوراق، صانعات االنفاق، ذبابة الفاكهة الشرقية،عث التفاح
 الخنافس اليابانية،العنكبوت االحمر االوروبي
Aphids, Thrips, Psylla.
Leafminers, Rust mites.
Thrips, Aphids, Two spotted spider mite.
Liriomyza leafminers, Thrips.

585 - 877 ml/ha

 حشرة بسيال النطاطة، التربس،المن

730 - 877 ml/ha

 عنكبوت الصدأ،ذبابة صانعات االنفاق

585 – 877 ml/ha

 العنكبوت ذو البقعتين، المن،التربس
 التربس،ذبابة صانعات االنفاق

Carmine spider mite, Spotted wing drosophila, Strawberry spider mite, Two spotted
spider mite, Thrips.

 التربس، العنكبوت ذو البقعتين، عنكبو ت الفراولة، ذبابة الدروسوفال،العنكبوت الكريمى

730 – 877 ml/ha

28 days

7 days

512 – 730 ml/ha

7 days

730 ml/ha

3 days

PRECAUTIONARY STATMENTS التحذيرات
Keep out of reach of children. Keep unused product in original container tightly closed, locked up and away from food. Wash hands and face after handling and before eating or
smoking. Avoid contamination of feed and food stuffs. Avoid contamination of irrigation or drinking water supplies or aquatic habitats by cleaning of equipment or disposal of wastes.
Toxic to bees. This product is systemic and bees can be exposed to product residues in flower, leaves, pollen and/or nectar resulting from soil applications.
 تجنب تلوث الري أو مياه الشرب. تجنب تلوث األعالف والمواد الغذائية. اغسل يديك ووجهك بعد المعاملة وقبل األكل أو التدخين. يحفظ المنتج غير المستعمل في العبوات األصلية ويغلق بإحكام وبعيدًا عن الطعام.يحفظ بعيدا عن متناول األطفال
.أو الموائل المائية بتنظيف المعدات أو التخلص من النفايات
. أو الرحيق الناتج عن تطبيقات التربة/ هذا المنتج جهازي ويمكن أن يتعرض النحل لمتبقيات المنتج على األزهار واألوراق وحبوب اللقاح و.سام للنحل
FIRST AID االسعافات االولية
If inhaled: move person to fresh air. If person is not breathing, call an ambulance, and then give artificial respiration, preferably mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control center
or doctor for further treatment advice.
 اتصل بمركز مكافحة التسمم أو بالطبيب فورا للحصول على المزيد من.  يفضل إن أمكن من الفم الى الفم،  اتصل باالسعاف واسعفه بالتنفس االصطناعي،  إذا لم يتنفس الشخص. ينقل الشخص المصاب الى الهواء الطلق:عند االستنشاق
.النصح واالرشاد العالجي
IF on skin or clothing: take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a poison control center or doctor for treatment
advice.
. اتصل بمركز مكافحة التسمم أو بالطبيب فورا للحصول على نصح وارشاد عالجي. دقيقة20 – 15  يغسل الجلد على الفور بكمية وافرة من الماء لمدة.  تخلع عندئذ المالبس الملوثة:اذا كان على الجلد او المالبس
If in eyes: hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call
a poison control center or doctor for treatment advice.
 اتصل بمركز مكافحة التسمم أو بالطبيب فورا. ومن ثم استمر في عملية غسل العيون،  بعد أول خمسة دقائق،  إن وجدت،  قم بإزالة العدسات الالسقة.  د قيقة20 – 15  تبقى العيون مفتوحة واغلسها بلطف وبطء بالماء لمدة:اذا كان فى العيون
.للحصول على نصح وارشاد عالجي
If swalloed: call a poison control center or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by
a poison control center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person.
 ال تحفز التقيؤ إال إذا طلب منه مركز مكافحة التسمم أو الطبيب. دع الشخص يأخذ جرعة ماء إذا كان قادرا على ذلك. اتصل بمركز مكافحة التسمم أو بالطبيب فورا للح صول على نصح وارشاد عالجي:فى حالة االبتالع
.الفم

 ال تعطي للشخص فاقد الوعي أي شيء خالل.القيام بذلك

STORAGE AND DISPOSAL التخزين والتخلص من العبوات
Store in original container in a cool, dry, and secure place. Keep container closed when not in use. Do not store near food or feed. Do not reuse this container for any other purpose.
This is a recyclable container, and is to be disposed of at a container collection site. Contact your local distributor/dealer or municipality for the location of the nearest collection site.

 ال تستعمل هذه العبوة مجددا ألي غرض كان حيث أنها قابلة للتدوير ويمكن. ال تخزن بالقرب من االطعمة واألعالف. تحفظ العبوات مغلقة عند عدم استعمالها.يخزن المنتج في عبوات أصلية في مكان بارد وجاف وآمن
. المتعامل او بالبلدية للحصول على أقرب موقع لتجميع العبوات/  اتصل بالموزع المحلي الخاص بك.الخلص منها في خاص لتجميع العبوات
WARRANTY STATMENT الضمان
The producing company ensures the stability of the chemical and physical specifications for this pesticide and the safety of its original packing in normal storage for the duration of its validity under the
conditions of the United Arab Emirates.

.تضمن الشركة المنتجة ثبات المواصفات الكيميائية والفيزيائية لهذا المبيد وسالمة عبواته األصلية في التخزين العادي طيلة فترة صالحيته تحت ظروف دولة اإلمارات العربية المتحدة
P/Date:
E/Date:
Batch No:

تاريخ االنتاج
تاريخ االنتهاء
رقم التشغيلة

