
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATCH  

  شــاتـم

Emulsifiable Concentrate 
 مستحلب مركز

 

Active ingredient: Lufenuron 50 g/l 
 

جرام/لتر  50الفعالة : لوفينرون   ةالماد  

Inert ingredients: 950 g/l المواد الحاملة  
 

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-140-1674009 
 

 

Manufacturing Company 

 الشركة المنتجة
 

Syngenta Crop Protection AG, - 

Hungary 
 المجر /لوقاية المزروعاتسنجينتا 

 

Local Distributor 

 الموزع المحلى
 

National Industrial Co. L.L.C  

(Abu Dhabi) 

 (أبوظبى) ذ.م.م الصناعيةالشركة الوطنية 
 

Tel: 02 6721000 - Fax: 02 6770011 –  

P.O. Box: 706 

Email: nic_uae@emirates.net.ae 

www.nicuae.com 
 

Net Contents:  500 ml 

 ملل 500المحتوى الصافى:  

DIRECTIONS FOR USE طريقة االستخدام       
 

Match is larvicide acting by inhibition of chitin biosynthesis. It displays strong stomach and 

moderate contact activity. It is non-systemic. 

Always bring spray solution when needed to add him to the boat center clean water and stir well. 

Don’t store the diluted solution. Match is met for mixing with most insecticides, fungicides and 

growth regulators in common use. In case of doubt carry out a physical compatibility 
 
 

وقليل التأثير من  عن طريق الجهاز الهضمى. يعمل التخليق الحيوى لمادة الكيتين من خالل تثبيطيعمل  مبيد لليرقات  ماتش

نحضر محلول الرش دائما عند االحتياج اليه باضافة المركب المركز الى ماء نظيف ويحرك  وليس مبيد جهازى. خالل المالمسة.

ماتش قابل للخلط مع معظم المبيدات الحشرية والفطرية ومنظمات النمو الشائعة االستعمال.  .جيدا وال يخزن المحلول المخفف

 وفى حالة الشك يجب اجراء اختبار التوافق.

   TABLE OF USESاالستخدامات جدول 
 

 PHI فترة ماقبل 
 الحصاد

Dosage (ml/ha) 
 هكتار(/الجرعة )ملل

Pests 
 االفات

Crops 
 المحاصيل

7 Days / 
 ياما 7

 
7 Days / 

 ايام 7
28 Day/ 

 يوم 28

400 – 600 ml/ha 
 ملل/هكتار 600 – 400

 
400 – 600 ml/ha 

 ملل/هكتار 600 – 400

Tomato fruitworm, Armyworms, Tomato Stem 
borer     ديدان ثمار الطماطم، الدودة الخضراء، حفار ساق

 الطماطم
 

Caterpillars    الديدان القارضة 
 

 

Tomato اطمطم 
 

 
Eggplant   الباذنجان 

Sweet Pepper  فلفل حلو 
  

Chilli Pepper فلفل حار 

28 Day/ 
 يوم 28

400 – 600 ml/ha 
 ملل/هكتار 600 – 400

Armyworm , Leek moth 
 الديدان الخضراء ، عثة الكراث

Onion, Leek 
 البصل ، الكراث

14 Day/ 
 يوم 14

400 – 600 ml/ha 
 ملل/هكتار 600 – 400

Caterpillars  الفراشات 
Cole crops 
 محاصيل اللفت

According to 
local recom. 
حسب التوصيات 

 المحلية

200 ml/100 L 
 لتر ماء 100ملل/ 200

Thrips    تربس 
Tomato, Eggplant, 
Pepper, Flowers 

 طماطم، باذنجان، فلفل، زهور

14 day يوم    
 

100 - 200 ml/100L 
 لتر100ملل/ 200 –100

Berry moths, العثث 
Grape leafroler, Thrips 

 ديدان الفة االوراق، التربس

Grapes 
 العنب

21 Day/ 
 يوم 21

300 – 400 ml/ha 
 ملل/هكتار  400 – 300

400 – 600 ml/ha 
 ملل/هكتار  600 – 400

Clorado potato bettle      خنفساء الكلورادو  
 

Potato tuber moth      عثة البطاطس    Potato بطاطس 

35 day 
 يوم 35

150 – 300 ml/ha 
 ملل/هكتار  300 – 150

2000 ml/ha 
 ملل/هكتار 2000

Armyworms    الديدان الخضراء  
 

Stem borer  حفار الساق Maize  ذرة 

28 day 
 يوم 28

100 ml/ha 
 رملل/هكتا 100

Codling moth, Leafrollers, Rust mite, Oriental 
fruit fly  عنكبوت الصدأ، ديدان الفة االوراق،  التفاح عثة ،

 ذبابة الفاكهة

Apple, Pear   ،تفاح
 كمثرى

28 day 
 يوم 28

100 ml/ha 
 رملل/هكتا 100

Codling moth , Oriental fruit fly 
 عثة التفاح ، ذبابة الفاكهة

Apricot, Peach 
 مشمش، خوخ

28 Dayيوم 
 

75 ml/ha  مل/هكتار  
150 ml/ha رمل/هكتا  

 

Citrus Rust mites, عنكبوت صدأ الموالح 
Citrus leafminers, Flocculent whitefly  

 صانعات االنفاق، الذبابة البيضاء
Citrus  الليمون( الموالح(  

90 Day 
 يوم 90

100 ml/ha 
 ملل/هكتار 100

Olive moth  عثة الزيتون Olives  الزيتون 
 

 WARRANTY STATEMENTالضمان     
 

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. 
 

جة ثبات المواصفات الكيميائية والفيزيائية لهذا المبيد وسالمة عبواته األصلية في التخزين العادي طيلة فترة تضمن الشركة المنت

 صالحيته تحت ظروف دولة اإلمارات العربية المتحدة.
   

P/Date: :E/Date          تاريخ االنتاج   رقم التشغيله   :Batch No                تاريخ االنتهاء 

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. 

بعيدا عن متناول األطفال، ويخزن بعيدا عن الطعام والشراب، ال  يحفظ

تجنب التدخين اثناء العين، ان يصل الى ، تجنب تستنشق رذاذ وابخرة المبيد

 في نظام الصرف الصحي. يلقىال الرش، لبس مالبس واقية وقفازات،  
 

   FIRST AIDاالسعافات االولية 
If Swallowed:  Repeatedly administer medicinal charcoal 

in plenty of water. Seek medical advice immediately if a 

large volume of concentrate was ingested. 

الماء. واطلب  ضع فحم نباتى طبى فى كمية كبيرة من اذا بلع المبيد:

 المساعدة الطبية على الفور فى حال ابتالع كمية كبيرة من التركيز.

If inhaled: move to clean air. 

انتقل الى الهواء النظيف. اذا استنشق:  
If on Skin: Remove contaminated clothing, wash affected 

body parts immediately with plenty of water and soap. 
خلع المالبس الملوثة على الفور وغسيل أجزاء  :المبيد على الجلد المسذا ا

                        الجسم بالماء والصابون
If in Eyes: Rinse splashes from eyes with abundant fresh 

and clean water from several minutes. 
ينين بكمية كبيرة من اشطف القطرات المتساقطة من الع اذا كان فى العيون:

   الماء النظيف والعذب لعدة دقائق.
                          

STORAGE AND DISPOSAL   
Stored away from sun and damp, in a well ventilated area 

a part from food and feed, under lock and key. Don’t 

contaminate water, food or feed. Avoid storage below - 5 

C and above +35 C. don’t stack containers in piles more 

than 2 m high, in order to avoid product compaction or 

damage. Stored in their original packaging. 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 explosive delivered to the Centers for 

disposal of hazardous waste, empty containers and do not 

use again for any other purpose. 

 التخزين والتخلص من العبوات
منطقة جيدة بعيدة عن الطعام والغذاء، فى والجفاف بعيدا عن الشمس تخزن 

تجنب  ومغلق بالقفل والمفتاح. وال تلوث الماء او الطعام او علف الحيوان.

. ال درجة مئوية 35مئوية وفوق  5 اقل منتحت درجة حرارة ن يخزتال

متر لتجنب انقباض او تلف  2ها عن تضع العبوات فى اكوام يزيد ارتفاع

تخلص من فائض المنتج فى  .في عبواتها األصليةوتخزن باحكام  المنتج.

موقع دفن النفايات الخاص بالمبيدات الحشرية او ادفنها فى مكان امن بعيدا 

يتم التخلص من العبوات عن طريق تسليمها لمراكز عن امدادات المياة. 

ال تستعمل العبوات الفارغة مرة اخرى ألي و التخلص من النفايات الخطرة،

 غرض آخر.

 


