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ECOLOGICAL INFORMATION
Pyriproxyfen Technical is practically non-toxic to avian species. Test results include: 
Oral LD50 mallard duck: greater than 2000 mg/kg; 
Oral LD50 bobwhite quail: greater than 2000 mg/kg; 
Dietary LC50 mallard duck: greater than 5200 ppm; 
Dietary LC50 bobwhite quail: greater than 5200 ppm; 
Reproduction bobwhite quail: NOEC = 600 ppm; 
Reproduction mallard duck: NOEC = 600 ppm 

Pyriproxyfen Technical is moderately to highly toxic to fish and moderately to very highly toxic 
to aquatic invertebrate species. Test results include: 
Freshwater species: 
LC50 (96 hr) Bluegill Sunfish: greater than 270 μg/l; 
LC50 (96 hr) Rainbow Trout: greater than 325 μg/l; 
LC50 (21 day) Rainbow Trout: 90 μg/l; 
LC50 (96 hr) Carp: 450 μg/l; 
LC50 (96 hr) Killifish: 2660 μg/l; 
EC50 (48 hr) Daphnia magna: 400 μg/l; 
MATC (21 day) Daphnia magna: 20 ppt; 
MATC (Early Life Cycle) Rainbow Trout: 5.4 μg/l. 
Estuarine species: 
LC50 (96 hr) Sheepshead Minnow: greater than 1.02 ppm; 
LC50 (96 hr) Mysid Shrimp: 65 ppb; 
EC50 (96 hr) Oyster Shell Deposition: 92 ppb. 

Pyriproxyfen Technical is practically non-toxic to bees. The acute contact LC50 in bees was 
greater than 100 μg/bee. 

Route of application Animal Active ingredient Formulated product

Oral LD 50 Rat >5000 mg/kg Non hazardous

Dermal LD 50 Rat >2000 mg/kg Non hazardous

Inhalation (LC 50) Rat >1.3 mg/l/4 hr Non hazardous

Skin irritation Rabbit Non-irritant Non-irritant

Eye irritation Rabbit Minimally irritant Non-irritant

Skin sensitization Guinea pig Not sensitising Not sensitising

COMPONENT NAME: PYRIPROXYFEN

CAS N°: 95737-68-1

IUPAC NAME: 4-phenoxyphenyl (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyl ether

CHEMICAL FAMILY: Juvenile hormone mimics

FORMULA: C20H19NO3

COMPOSITION: 0.5%

STRUCTURAL FORMULA:
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Composition
Active Ingredient PYRIPROXYFEN:  
Inert Ingredients:  

التركيب
 0.5 % المادة الفعالة بيريبروكسيفان

99.5% مواد غير فعالة 
 

A HIGHLY EFFECTIVE BROAD SPECTRUM WDG INSECT GROWTH 
REGULATOR LARVICIDE GRANULES (RFU) TO CONTROL LARVAE OF  
MOSQUITOES AND OTHER LARV FLYING INSECTS IT CONTAIN 
NOMINALLY 5 GM ACTIVE PYRIPROXYFEN PER KG PRODUCT AS 
SLOW RELEASE READY FOR USE GRANULES. DOES NOT AFFECT FISH & 
CRUSTACEANS

معدل الستخدام  الحالة

يرقات الذباب المنزلي كغ في الهكتار200 

يرقات الباعوض كغ في الهكتار200 

مياه ضحلة وصافية والترب الرطبة   غم / متر مكعب5 الى 2 

مبيllد منظllم لنمllو الحشرات بصllيغة حllبيبات قابلllة للنسllياب فllي الماء جاهزة للسllتخدام لمكافحllة 
 غرام مادة فعالllllllllة 5يرقات البعوض و غيرهlllllllllا مllllllllن يرقات الحشرات الطائرة يحتوي علllllllllى 

بيريبروكسيفان بالكلغ ول يؤثر على الحياء المائية الخرى والسماك
ينشر المبيد مباشرة على ضفاف البرك والمستنقعات بعمق متر من اليابسة لتجمعات المياه الكبيرة 
وبتغطيlة كامlل  مسlاحة توالlد الحشرات فlي المياه الضحلlة اذا امكlن وتكرر المعالجlة بعlد أسlبوعين 

وأكثر عند الحاجة ويجب الملحظة بأن فعالية المبيد الساسية على الطوار اليرقية الصغيرة 
) وتظهllر نتائجهllا علllى الطوار البالغllة إمllا بفشllل إنسllلخها مllن العذريات أllو بعدم 3-1(مرحلllة 

قدرتها على التكاثر
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OrigineEU/FRANCE

Manufacturer
Levant Overseas Developments Ltd.
7 rue Jules Vercruysse
Z.I du val d'Argent
95100 Argenteuil – FRANCE
Fax: +33-1-3411-4546

FOR USE ONLY AS   LARVICIDE

KEEP AWAY FROM CHILDREN,FOODS & FEEDS

أبعده عن متناول الطفال والطعمة  كمبيد لليرقاتللستخدام فقط

CAUTION
Causes moderate eye irritation. 
Harmful if absorbed through skin. 
Avoid contact with eyes, skin, or clothing.
Wash hands thoroughly with soap & water after handling.
Due to the size & abrasiveness of the granule,
use protective eye wear & clothing to minimize exposure during loading and handling & spraying

STORAGE AND DISPOSAL
Do not contaminate water, food, or feed by storage or disposal.
Always Store closed containers of Pyrilarv in a cool dry place.

PESTICIDE DISPOSAL
Wastes resulting from the use of this product may be
disposed of on site or at an approved waste disposal facility. 

CONTAINER DISPOSAL
Completely empty the container into application equipment.
Then dispose it in a sanitary landfill or by incinerate ion or if allowed by state & local by burning if 
allowed & stay out of smoke.

السعافات الولية:
. ) في حالة ملمسة الجلد أغسل الماكن الملوثة بالماء والصابون ثم اطلب استشارة الطبيب1
 دقيقة وينقل المصاب فورا إلي المستشفي.15) في حالة ملمسة العين تغسل بكمية وافرة من الماء لمدة ل تقل عن 2
) في حالة الستنشاق انقل المصاب إلي منطقة جيدة التهوية واتركه حتى يستريح إذا استمرت العراض اعرض المريض على الطبيب.3
) في حالة البلع يتجنب المصاب التقئ ينقل إلي المستشفي4

: الحتياطات
) لبس الملبس الواقية ( مئزر ـ حذاء ـ قبعة ـ قفازات ـ أقنعة ) عند خلط واستعمال المبيد.1
) تجنب الرش إثناء ارتفاع درجات الحرارة أو هبوب الرياح أو إثناء توقع هطول المطر.2
) تجنب استنشاق أبخرة أو غبار المبيد.3
) تجنب ملمسة المبيد للجلد أو العين أو الفم.4
) ل تأكل أو تشرب أو تدخن عند استعمال المبيد.5
) ل تستخدم الوعية الفارغة ويتم التخلص منها ومن بقايا المبيد بالحرق ثم بالدفن في حفرة عميقة بعيدا عن المناطق السكنية.6
 ) غسل الجسم والملبس الواقية جيدا بالماء والصابون بعد الستعمال7
) غسل ألت الرش بالماء بعد الستخدام.8

تنبيه:
يجب إتباع تعليمات الستعمال والتخزين بدقة وأن الشركة المنتجة والموزع غير مسئولين عن نتائج سوء الستعمال أو التخزين.

:مدة الخزن
سنتين على القل في علبته الصلية ابتداء من تاريخ الصنع أحتفظ بالمبيد بعيدا عن الحرارة والرطوبة.

 يخزن المبيد في عبواته الصلية مغلقا بإحكام في مكان بارد جاف بعيدا عن مصادر الحرارة والرطوبة  وبعيدا عن ضوء الشمس المباشر

الثر علي البيئة:
المبيد سام للسماك وضار للنحل وضار بالنسان والحيوان وإذا ابتلع واستنشق أو لمس الجلد.

 أعراض التسمم:صداع ـ غثيان ـ تعب عام ـ ألم في المعدة

Caution احتراس
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