
 

 

 

Acaristop 500 SC 

 اس سى 500أكاريستوب 
 

Suspension Concentrate 
 مركز  معلق

 

Active ingredients: Clofentezine 500 g/l 
 

جرام/لتر    005  كلوفينتيزينالمواد الفعالة :   

Inert ingredients: 500 g/l     المواد الحاملة 

 
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN 

 يحفظ بعيدا عن متناول االطفال 

 
    Caution  تحذير     

 
Ministry of Climate Change & Environment 

Registration number:  

 البيئة:  و  التغير المناخى رقم تسجيل المبيد بوزارة
 

AUD-AD-140-1885 
 

Manufacturing Company 

 الشركة المنتجة 
 

AAKO B.V / UK 
 بريطانيا /   وـــكأ

 
Local Distributor 

 الموزع المحلى 
 

National Industrial Co. L.L.C 

 الشركة الوطنية الصناعية ذ.م.م 
 

Tel: 02 6721000 - Fax: 02 6770011 –  

P.O.Box: 706 

Email: nic_uae@emirates.net.ae 

www.nicuae.com 
 

Net Contents:  250 ml 

 ملل  250المحتوى الصافى:  

DIRECTIONS FOR USE       طريقة االستخدام  
 

Acaricide to control eggs and larvae after hatching directly. Don’t 

control adult of spider mite . 

- Application prior to blossoming the product should be applied prior 

to blossoming well before the appearance of the first winter eggs. 

- Application after blossoming the product should be applied at the 

point of egg hatch or as soon as possible thereafter (usually from mid 

June).  

Remarks: Sprayed fluid of 1500 l/ha is assumed, with the indicated 

dose of 0.03% having to be used. When using less than 1500 l/ha, the 

dose should be adapted such that 450 ml of product is applied per ha 
 

 

عناكب   من البيض    لمكافحةمبيد  البالغة  االفراد  يكافح  وال  مباشرة،  الفقس  بعد  واليرقات 

 . العنبكوت

 ى.عند التطبيق على أشجار الفاكهة قبل االزهار يكون قبل ظهور بيض الجيل الشتو -

 (.  يونيةالتطبيق بعد االزهار يكون فى بداية فقس البيض او بعده )عادة فى منتصف عند  -

للهكتار  حظاتمال الرش  محلول  بنسبة    1500:  مبيد  جرعة  واستخدام  وعند   0.03لتر   .%

من   اقل  محلول رش  تكون    1500استخدام  اى  لذلك  طبقا  الجرعة  تعدل  مبيد   450لتر  ملل 

  للهكتار.

   USESاالستخدامات 
 

PHI 
 ماقبل الحصاد فترة 

Use Rate 
 معدل االستخدام 

Pests 
 االفات 

Crops 
 المحاصيل 

3 Days / 
 ايام 3

Spray 
30 ml / 100 L. 

water  
 
 رش

لتر   100ملل /  30
  ماء

Tetranychus urticae 
 العنكبوت االحمر العادى 

Tomato  
 طماطم

 

Ornamental Plants 
 نباتات الزينة

Strawberries 
 الفراولة 

4 Weeks 
  أسابيع 4

Panonychus ulmi 
 العنكبوت االحمر االوروبى 

Tree nursery 
plants 

 مشاتل االشجار 

Apple, Pear, Plum, 
Cherries 

التفاح، الكمثرى، الخوخ،  
 الكرز 

 

 WARRANTY STATMENTالضمان      
 

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. 

الكيمي المواصفات  ثبات  المنتجة  الشركة  اتضمن  لهذا  والفيزيائية  و ائية  عبواته  لمبيد  سالمة 

العربية   اإلمارات  دولة  ظروف  تحت  صالحيته  فترة  طيلة  العادي  التخزين  في  األصلية 

 المتحدة.   

P/Date:                            تاريخ االنتاج 

E/Date:  :Batch No                                     تاريخ االنتهاء 

PRECAUTIONARY STATMENTS      التحذيرات  
No smoking during use. Wear suitable gloves and 

protective clothing. Follow the instructions for use to 

prevent human and environmental hazards. Never leave 

the packaging open. Shake well before use. Keep away 

from frost. 

اثناء  ممنوع ولبس    الرش.  التدخين  واقية  قفازات  اتبع    مناسبة.مالبس 

تترك العبوة مفتوحة.  ال  االرشادات للوقاية من خطر التسمم لالنسان والبيئة.  

 ترج جيدا قبل االستعمال. االبتعاد عن الصقيع 
 

   FIRST AID االسعافات االولية
If Swallowed: Don’t induce vomiting. Rinse mouth with 

water. Give nothing to drink. Seek medical attention 

immediately 

ال تشرب اى شئ. اطلب  ال تتقيء. اشطف الفم بالماء.  اذا بلع المبيد:

 االستشارة الطبية.

If Inhaled: Remove victim to fresh air. If you feel unwell, 

seek medical advice. 

  ينقل الى الهواء الطلق، واطلب االستشارة الطبية :استنشقاذا 

If on Skin: Remove affected clothing and wash all 

exposed skin area with mild soap and water, followed by 

warm water rinse. Seek medical attention if irritation 

develops. 

ع المالبس الملوثة وغسل الجلد بالماء والصابون، خل :المبيد الجلد المس اذا

            واشطف بالماء الدافئ. اطلب االستشارة الطبية فى حالة تطور الحالة

                 

If in Eyes: In case of eye contact, immediately rinse with 

clean water for 20-30 minutes. Seek medical attention 

immediately 

  30 – 20النظيف لمدة تتراوح مابين فورا بالماء  اشطف  اذا كان فى العيون:

                             دقيقة. واطلب االستشارة الطبية.
 

STORAGE AND DISPOSAL 

 التخزين والتخلص من العبوات 
Keep in original containers. Keep container closed when 

not in use. Store in dry, cool, well-ventilated area. Storage 

temperature (0-35°C). 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. 

األصلية عبواتها  في  المادة  العبوة    .تخزن  االستخدام.  تغلق  عدم  حالة  فى 

التخزين يكون فى منطقة جافة وباردة وجيدة التهوية. تخزن فى درجة حرارة  

( مئوية  35-0مابين  العبوات    .(درجة  من  التخلص  تسليمها  يتم  طريق  عن 

الخطرة،  لمر النفايات  من  التخلص  العبوات  واكز  تستعمل  مرة الفارغة  ال 

 .ألي غرض آخراخرى 

http://www.nicuae.com/

