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رقم ت�سجيل المركب الكيميائى: 717-51-41-2

تم تركيب ديفانيم في �سكل مركز معلق ويحتوي 

على 0,7 رطل اأبامكتين لكل جالون.

طريقة اال�ستخدام 

ديفانيم مركز معلق يحتوي على اأبامكتين، وعند ا�ستخدامه 

ا لإر�سادات ال�ستخدام المتبعة �سيكون فعالاً في مكافحة  وفقاً

الديدان الخيطية الطفيلية في مالعب الجولف. 

- ينبغي ا�ستخدام ديفانيم في اإطار خطة مو�سمية.

- ا�ستخدم ديفانيم كعالج فعال مبكر )بعد ال�ستخراج 

المالئم للديدان الطفيلية من التربة وتحديدها 

واإح�سائها(.

- قد تكون هناك حاجة ل�ستخدامات متعددة قبل مالحظة 

ظهور تح�سن في نوعية الع�سب )الطبقة العليا من التربة(.

- ل يتجاوز الحد الأق�سى لمعدل ال�ستخدام ال�سنوي 

0.27 رطل من الأبامكتين/�سنة اأو 50 اأون�سة �سائلة من 

ديفانيم/�سنة.

ال�سركة المنتجة: �سينجنتا كروب بروتك�سن ال ال �سى

بلد المن�ساأ: امريكا

ا�ستيراد و توزيع: بوليكلين  

�ص.ب 55023، دبى، الأمارات، تليفون: 043388226

www.polyclean.com

Warning

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

تحذير

             يحفظ بعيدا عن متناول االأطفال

L1041375 UAEM/04W - PPE 4093740

1 Litre 1 لتـر
Product names marked ® or ™ , the ALLIANCE FRAME
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON   
are Trademarks of a Syngenta Group Company

 :.Batch No/رقم الت�سغيلة

 :Manf. Date/تاريخ االنتاج

  :Exp. Date/تاريخ االنتهاء

refer to inkjet print  

 انظر الى الرقم المطبوع على 

الل�ساقة        

DXB-AD-140-2130
المناخي والبيئة التغير  المبيد بوزارة  رقم ت�سجيل 

MOCCAE Registration Number

CAS No 717-51-41-2
Divenem is formulated as suspension concentrate 
and contain 0.7 lb abamectin per gallon.

Direction for Use:
Divanem is a suspension concentrate containing 
abamectin which, when applied according to direc-
tions for use, will control turf-parasitic nematodes on 
golf courses.
• Divanem should be applied as a seasonal program.
• Apply Divanem as an early curative treatment (after 
appropriate nematode extraction, identification, and 
counts).
• Multiple applications may be required before im-
provements in turf quality are observed.
• Maximum annual rate must not exceed 0.27 lb 
abamectin/calendar year or 50 fl oz Divanem/A/
calendar year.

Manufacturing Company: Syngenta Crop Protection 
Country of Origin: USA

Imported and distributed by: Polyclean LLC. 
P.O.Box 55023, Dubai, UAE. Tel: 043388226
www.polyclean.com

Nematicide for control of turf-parasitic nematodes in 
turf grass in golf courses greens, tees and fairways

الطفيلية  الخيطية  النيماتودا  لمكافحة ديدان  نيماتودى  مبيد 

في الم�سطحات الخ�سراء فى مالعب الجولف والجرينز 

التي والفيرواى  ومناطق 

COMPOSITION:
Abemctin *       8.0%
Inert       92.0%
Total                100.0%

المادة الفعالة

ابامكتين      0‚8 ٪ 

مكونات اأخرى:     0‚92 ٪

 ٪ 100‚0 المجموع الكلي: 

Restricted Use Pesticide
For retail sales to and use only by certified appli-
cators or pesrons under their direct supervision 

المبيد مقيد اال�ستخدام

لبيعه وا�ستخدامه فقط من قبل فنيين مرخ�سين او تحت 

ا�سرافهم الفنى المبا�سر
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العبارات التحذيرية: المخاطر التي تواجه الإن�سان والحيوانات المنزلية

تحذير

ا في حالة امت�سا�سه عن طريق  قد يكون هذا المنتج مميتاًا في حالة ابتالعه اأو ا�ستن�ساقه. ل ت�ستن�سق الأبخرة اأو الرذاذ. يكون المنتج �ساراً

ا بالماء وال�سابون بعد حمل  الجلد. يت�سبب في تهيج متو�سط للعين. تجنب مالم�سة الجلد اأو العينين اأو المالب�ص. ينبغي الغت�سال جيداً

المنتج اأو ا�ستخدامه وقبل تناول الطعام وال�سرب وم�سغ العلكة اأو التدخين اأو ا�ستخدام المرحا�ص. وينبغي خلع المالب�ص الملوثة وغ�سلها قبل 

اإعادة ال�ستخدام.

معدات الوقاية ال�سخ�سية

يجب على م�ستخدمي المنتج وعمال الر�ص الآخرين ارتداء: 

للماء م�سادة  مادة  اأي  من  م�سنوعة  الكيميائية  للمواد  مقاومة  • قفازات  طويلة.  و�سراويل  طويلة  باأكمام  • قم�سان 
والجوارب • الأحذية 

متطلبات �سالمة الم�ستخدم

تخل�ص من المالب�ص وغيرها من المواد الما�سة التي تبللت اأو تلوثت بدرجة كبيرة بهذا المنتج المركز، ويرجى عدم اإعادة ا�ستخدامها مرة 

اأخرى. اتبع تعليمات الجهة الم�سنعة فيما يتعلق بتنظيف/�سيانة معدات الوقاية ال�سخ�سية. وفي حالة عدم وجود تعليمات خا�سة بغ�سيل 

ا عن بقية المالب�ص الُمعدة للغ�سل. ا. ويجب عزل معدات الوقاية ال�سخ�سية وغ�سلها بعيداً ا �ساخناً ا وماءاً المعدات، ا�ستخدم مطهراً

تو�سيات خا�سة ب�سالمة الم�ستخدم

يتعين على الم�ستخدم:

ا بالماء وال�سابون بعد  -غ�سل اليدين قبل تناول الأطعمة اأو الم�سروبات اأو م�سغ العلكة اأو التدخين اأو ا�ستخدام المرحا�ص، والغت�سال جيداً

حمل المنتج اأو ا�ستخدامه.

ا وارتداء مالب�ص اأخرى نظيفة. ا في حال نفاذ المبيدات الح�سرية اإليها، ثم غ�سلها جيداً -خلع المالب�ص فوراً

ا بعد التعامل مع هذا المنتج. وغ�سل القفازات من الخارج قبل اإزالتها. ويتعين في اأقرب وقت ممكن  نزع معدات الوقاية ال�سخ�سية فوراً

الغت�سال بالماء الوفير وارتداء مالب�ص اأخرى نظيفة.

المخاطر البيئية

هذا المبيد الح�سري �سام لالأ�سماك والحياة البرية. لذا يرجى عدم و�سعه مبا�سرةاً في المياه اأو في المناطق التي توجد بها مياه �سطحية . 

هذا المنتج عالي ال�سمّية للنحل الذي يتعر�ص للمعالجة المبا�سرة على المحا�سيل/النباتات المزهرة اأو الأع�ساب ال�سارة. ل ت�ستخدم هذا 

ا للبحث عن الغذاء اأو بالقرب من  المنتج اأو تدعه ينجرف اإلى المحا�سيل/النباتات المزهرة اأو الأع�ساب ال�سارة عندما يكون النحل منت�سراً

منطقة المعالجة.
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PRECAUTIONARY STATEMENTS: Hazards to Human and Domestic Animals

WARNING
May be fatal if swallowed or inhaled. Do not breathe vapor or spray mist. Harmful if absorbed 
through the skin. 
Causes moderate eye irritation. Avoid contact with skin, eyes, or clothing. Wash thoroughly 
with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or 
using the toilet. Remove and wash contaminated clothing before reuse.

Personal Protective Equipment (PPE)
Applicators and other handlers must wear:
• Long-sleeved shirt and long pants
• Chemical-resistant gloves made of any waterproof material 
• Shoes plus socks

USER SAFETY REQUIREMENTS
Discard clothing and other absorbent materials that have been drenched or heavily contami-
nated with this product’s concentrate. Do not reuse them. Follow manufacturer’s instructions 
for cleaning/maintaining PPE. If no such instructions for washables exist, use detergent and hot 
water. Keep and wash PPE separately from other laundry.

User Safety Recommendations
Users should:
• Wash hands before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet. Wash 
thoroughly with soap and water after handling.
• Remove clothing/PPE immediately if pesticide gets inside. Then wash thoroughly and put on 
clean clothing. 
• Remove PPE immediately after handling this product. Wash the outside of gloves before 
removing. As soon as possible, wash thoroughly and change into clean clothing.

Environmental Hazards
This pesticide is toxic to fish and wildlife. Do not apply directly to water to areas where surface 
water is present, or to intertidal areas below the mean high water mark. 
Do not apply. Highly toxics to bees, don’t contaminate flowering plants or shrubs and weeds. 
Don’t allow drift while bees are active feeding near treated areas.
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اإر�سادات اال�ستخدام:

ا ب�سبب الندى اأو ري المنطقة قبل ال�ستخدام بـ 0.1 بو�سة من المياه. وينبغي الر�ص على الع�سب الرطب.   ينبغي ال�ستخدام في ال�سباح الباكر عندما يكون الع�سب رطباً

ينبغي بدء الري بـ 0.1 اإلى 0.5 بو�سة من المياه في غ�سون �ساعة من ال�ستخدام لتحريك ديفانيم عبر الع�سب. ولتحقيق نتائج اأف�سل، ينبغي الري قبل اأن تجف قطرات الرذاذ 

على الع�سب، 

�سع 2 جالون من المياه لكل 1000 قدم مربع من الع�سب. عند ا�ستخدام اأحجام اأقل، ينبغي اأن يبداأ الري في اأقرب وقت ممكن بعد ا�ستخدام المنتج. 

يو�سى با�ستخدام العالجات المختلطة التي تجمع بين ديفانيم ومبيدات الفطريات مثل هريتيدج اأك�سن وهريتيدج فانج �سايد وهريتيدج تي ال، لتقليل العدوى الفطرية التي 

تحدث عقب تغذية الديدان الخيطية. 

ا �سمن برامج ا�ستخدام المبيدات الفطرية التي  ينبغي تخفيف هريتيدج اأك�سن ووهريتيدج فانج�سايد وهريتيدج تي ال بالماء مع ديفانيم.  يو�سى با�ستخدام ديفانيم اأي�ساً

ت�ستعمل على الأوراق، بما ي�سمل داكونيل اأك�سن. ينبغي ا�ستخدام داكونيل اأك�سن على نحو منف�سل وعدم تخفيفه بالماء. 

ينبغي اتباع جميع اإر�سادات وقيود ال�ستخدام فيما يتعلق بجميع المنتجات الم�ستخدمة.

Direction of Use: Apply in the early morning while grass is wet with dew or irrigate the area prior 
to application with 0.1 inches of water. Spray on to wet turf. Irrigate with 0.1 to 0.5 inches of water 
beginning within 1 hour of application to move Divanem through the thatch. For best results, 
irrigate before the spray droplets have dried on the turf. Apply in 2 gallons of water per 1,000 
square feet of turf. When lower application volumes are used, irrigating in should begin as soon as 
possible after application. Combination treatments of Divanem and a fungicide, such as Heritage 
Action, Heritage Fungicide, or Heritage TL, are recommended to reduce fungal infections following 
nematode feeding. Heritage Action, Heritage Fungicide, or Heritage TL should be watered in with 
Divanem. Divanem is also recommended in combination with a foliar fungicide program which in-
cludes Daconil Action. Daconil Action should be applied separately and not watered in. Directions 
For Use and Use Restrictions must be followed for all products being applied.

قيود اال�ستخدام :

1( الحد الأق�سى لمعدل ا�ستخدام الفردي للمنتج 0.067 رطل اأبامكتين/فدان )12.2 اأون�سة �سائلة من ديفانيم/فدان= 360 مل/فدان(.

ا. 2( الحد الأدنى للفترات البينية لال�ستخدام: 14 يوماً

3( الحد الأق�سى للمعدل ال�سنوي: 0.27 رطل من الأبامكتين/�سنة )50 اأون�سة �سائلة من ديفانيم/�سنة= 1478.5 مل/فدان / ال�سنه(.

Use Restrictions:
1) Maximum Single Application Rate: 0.067 lb abamectin/Acre (12.2 fl.Oz Divanem /Acre = 360 
ml/faddan).
2) Minimum Application Interval: 14 days.
3) Maximum Annual Rate: 0.27 lb abamectin/calendar year (50 fl oz Divanem/Acre/ calendar 
year= 1478.5 ml/Faddan/Year).

3

 Application timing

توقيت اال�ستخدام

ا ا�ستخدم هذا المعدل على فترات بينية تتراوح من 14 اإلى 21 يوماً

Use in interval period of 14-21 days

ا ا�ستخدم هذا المعدل على فترات بينية تتراوح من 21 اإلى 28 يوماً

Use in interval period of 21-28 days

Rate Fl.Oz/Acre (ml/Faddan)

المعدل )اأون�سة �سائلة/فدان(

3.125 - 6.25

(92.42 -184.83 ml/Faddan)

6.25 - 12.2

(184.83-360.75 ml/Faddan)

Target Pest

االآفة

Turf Parasitic Nematodes

الديدان الخيطية الطفيلية الع�سبية 

Turf grass (Including all cultivars, varieties and hydride الم�سطحات الخ�سراء )وت�سمل كل ا�سناف الم�سطحات الخ�سراء واالنواع الخليطة والمهجنة(

Golf Courses Greens Tees and Fairways الم�سطحات الخ�سراء فى مالعب الجولف ومناطق الجرينز والتى والفيرواى

Safety Period (Restricted Entry Interval – REI): Don’t enter or allow worker entry into treated areas for 24 hours

فترة االمان: يحظر الدخول اإلى اأي منطقة تجري ُمعالجتها اأو ال�سماح بدخول اأي عامٍل خالل 24 �ساعة. 
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First aid:
• 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. 

• If on skin or cloths: 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. 

• If swallowed: Call poison control center or doctor immediately for treatment advice. Have 
a person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so 
by the poison control center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious 
person.

• If Inhaled: Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, 
then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible. Call a poison con-
trol center or doctor for further treatment advice. 

• Note to Physician Early signs of intoxication include dilation of pupils, muscular incoordi-
nation, and muscular tremors. 
Toxicity following accidental ingestion of this product can be minimized by early administra-
tion of chemical adsorbents (e.g., activated charcoal). 

• If toxicity from exposure has progressed to cause severe vomiting, the extent of resultant 
fluid and electrolyte imbalance should be gauged. 
Appropriate supportive parenteral fluid replacement therapy should be given, along with 
other required supportive measures (such as maintenance of blood pressure levels and 
proper respiratory functionality) as indicated by clinical signs, symptoms, and measure-
ments.

• In severe cases, observations should continue for at least several days until clinical condi-
tion is stable and normal. 
Since abamectin is believed to enhance GABA activity in animals, it is probably wise to 
avoid drugs that enhance GABA activity (barbiturates, benzodiazepines,valproic acid) in 
patients with potentially toxic abamectin exposure.

االإ�سعافات االأولية :

كنت  اإذا  الال�سقة،  العد�سات  اأزل  دقيقة.   20 –  15 لمدة  بالماء  وهدوء  ببطء  واغ�سلها  مفتوحة  عينك  ابق  العينين:  اإ�سابة  حالة  • في 
ترتديها، بعد اأول 5 دقائق، ثم ا�ستمر في �سطف العينين.ات�سل بمركز ال�سموم اأو الطبيب في الحال لطلب الم�سورة العالجية.

دقيقة.   20 –  15 لمدة  الماء  من  بالكثير  ا  فوراً الجلد  ا�سطف  الملوثة.  المالب�ص  اخلع  المالب�ص:   اأو  للجلد  المبيد  مالم�سة  حالة  • في 
ات�سل بمركز ال�سموم اأو الطبيب في الحال لطلب الم�سورة العالجية.

من  ا  كوباً ير�سف  الم�ساب  ال�سخ�ص  اجعل  العالجية.  الم�سورة  لطلب  الحال  في  الطبيب  اأو  ال�سموم  بمركز  ات�سل  البتالع:  حالة  • في 
ا على البلع. ل ُترغم ال�سخ�ص الم�ساب على التقيوؤ، ما لم يطلب منك اأحد مراكز مكافحة ال�سموم اأو الطبيب القيام  الماء اإذا كان قادراً

بذلك.ل تحاول اإعطاء اأي �سيء لأي �سخ�ص فاقد للوعي عن طريق الفم.

ثم  اإ�سعاف،  ب�سيارة  ات�سل  اأو   911 بـ  ات�سل  يتنف�ص،  ل  ال�سخ�ص  كان  النقي.اإذا  الهواء  اإلى  ال�سخ�ص  انقل  ال�ستن�ساق:  حالة  • في 
ا. ات�سل بمركز ال�سموم اأو الطبيب في الحال  قم باإجراء عملية التنف�ص ال�سناعي، ويف�سل عن طريق الفم في الفم، اإذا كان ذلك ممكناً

لطلب الم�سورة العالجية.

تخفيف  ويمكن  الع�سالت،  وارتعا�ص  الع�سلي  التنا�سق  وعدم  العين  حدقة  ات�ساع  للت�سمم  المبكرة  العالمات  ت�سمل  للطبيب  • مالحظة 
التاأثيرات ال�سمية الناتجة عن ابتالع هذا المنتج عن طريق تناول ممتز كيميائي )مثل الفحم النباتي المن�سط(. 

وفقدان  الناتج  ال�سائل  حجم  قيا�ص  ينبغي  حاد،  قيء  في  والت�سبب  للمنتج  التعر�ص  عن  الناتجة  ال�سمية  التاأثيرات  تفاقم  حالة  • في 
توازن الإلكتروليت. ينبغي توفير عالج مالئم للجفاف عن طريق ع�سو غير الجهاز اله�سمي بجانب التدابير الداعمة المطلوبة الأخرى 

)مثل الحفاظ على م�ستويات �سغط الدم والقدرة على التنف�ص(، بما يتوافق مع العالمات والأعرا�ص والقيا�سات ال�سريرية. 

وحيث  وطبيعية.  م�ستقرة  �سريرية  حالة  اإلى  الو�سول  حتى  الأقل  على  اأيام  لعدة  المري�ص  حالة  متابعة  يجب  ال�سديدة،  الحالت  • في 
اإن اأبامكتين ي�سهم في تح�سين ن�ساط م�ستقبالت جابا لدى الحيوانات، فمن المالئم تجنب تناول الأ�سخا�ص المحتمل تعر�سهم لجرعة 

�سمية من اأبامكتين للعقاقير التي تعزز من ن�ساط م�ستقبالت جابا )الباربيتورات، البنزوديازيبينات، حم�ص الڤالپرويك(.
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First aid:
Warranty Statement: the company guarantees the stability of the chemical & physical 
specifications in its original container under the normal storage conditions in UAE until it’s 
expiry date.

Storage & Disposal: 
Keep the pesticides in its original container inside a well ventilated store house away from 
food, & children. The container is non refillable. Don’t re-use or re fill. Triple rinse contain-
ers promptly after emptying by emptying remaining content in spraying tank and drain for 
10 seconds.  
Fill ¼ of container with water and seal the container and rinse for 10 sec. empty rinsate 
in the spraying tank. Repeat this procedure for 2 times. Offer he container for disposal in 
designated chemical waste land fill area or burn it.

User’s risk: 
Since the manufacturer cannot control the application, use, storage or processing of the 
product, the user bears the risk for damage resulting from factors beyond the manufac-
turer’s control.

االإ�سعافات االأولية :

ال�سمان: ت�سمن ال�سركة المنتجة ثبات الموا�سفات الكيميائية والفيزيائية لهذا المبيد و�سالمة عبواته الأ�سلية فى التخزين العادى 

طيلة فترة �سالحيته تحت ظروف دولة الأمارات العربية المتحدة.

التخزين والتخل�ص من العبوات: 

يحفظ المبيد بعبواته الأ�سلية داخل مخزن جيد التهوية بعيدا عن الأطعمة والأعالف وبعيدا عن الأطفال.  العبوة من النوع غير قابل 

لعادة الملء، لذا ل تقدم على اعادة ا�ستخدامها او ملئها. افرغ ما تبقى من محتويات العلبة فى معدات الر�ص ثم اترك العبوة لت�سفى 

محتوياتها لمدة 10 ثوانى . امالأ العبوة بـ ¼ حجمها ماء ثم اعد غلقها وا�ستمرفى الرج لـ 10 ثوانى ثم افرغ محتوياتها فى خزان 

الر�ص.  كرر هذه الخطوة مرتين .

 يمكن بعد ذلك التخل�ص من العبوة فى مكبات القمامة ال�سحية الم�سرح بها او حرقها.

م�سوؤولية الم�ستعمل: 

يتحمل الم�ستعمل م�سوؤولية كل الأخطار و الأ�سرار الناتجة عن عوامل لي�ست من اإرادة ال�سانع. ل يتحمل ال�سانع اأي �سرر ناتج عن 

ا�ستعمال اأو تخزين غير مطابقين للتو�سيات.

Warning

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

تحذير

             يحفظ بعيدا عن متناول االأطفال
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NO TEXT HERE

GLUE PAGE

PAGE NUMBER SEQUENCING IS DETERMINED BY THE FINAL LEADING EDGE.
RIGHT HAND STARTS FROM BACK OF BOOKLET. LEFT HAND STARTS FROM FRONT OF BOOKLET.

FIRST (FRONT) PAGE IS ALWAYS FIXED ON TOP OF BOOKLET.
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