


L1016856 UAEM/12T - PPE 4061479

COMPOSITION:

Azoxystrobin 5.73 %

Propiconazole  9.54 %

Inert   84.73%

Total  100.0%

يحتوى الجالون على 0.826 رطل مادة فعالة بروبيكونازول و 0.521  رطل مادة فعالة اوك�سى �ستروبين

م�ستحلب مركز

المادة الفعالة

٪5.73 ازوك�سى �ستروبين 

٪9.54 بروبيكونازول  

٪84.73 مادة حاملة/خاملة 

٪ 100.0 االجمالى  

Contain 0.868 lb a.i propiconazle and 0.521 lb a.i Azoxystrobin and per 
gallon

Emulsifiable Concentrate 

تحذير

Product names marked ® or ™ , the ALLIANCE FRAME
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON   
are Trademarks of a Syngenta Group Company3 Litres 3 لتــر

Manufacturing Company: Syngenta Crop protection AG

Country of Origin: U.S.A.

ال�شركة المنتجة: �سركة �سينچنتا لوقاية المزروعات

بلد المن�ش�أ: امريكا   

     Caution: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

تحذير: يحفظ بعيدًا عن متن�ول الأطف�ل

 :Batch No/رقم الت�شغيلة

 :Manf.date/ت�ريخ النت�ج

:Exp. date/ت�ريخ النته�ء

refer to inkjet print

} انظر اإلى الختم المطبوع 
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Direction for Use: Headway is broad spectrum fungicide, a mixture of two systemic 
and preventive active ingredients (Group 3 propiconazole and Group 11 Azoxystrobin) 
recommended for the control of many turf grass diseases. Headway has two mode of 

action 1- DMI- Demethylation inhibitor of sterol biosynthesis (Group 3) and 2- inhibitor of 
Qo(Quinone outside) site within the electron transport system (Qol) as well as disrupting 
membrane synthesis by blocking demethylation (Group11). Headway is recommended 

for control of certain pathogens causing foliar, stem, and root disease, including leaf and 
stem blights, leaf spots, patch diseases, mildews, anthracnose, fairy rings, molds and 

rust in turf grass plants. Headway  may be used to control certain diseases on turf grass 
in golf courses, lawns, and landscape areas, around residential, institutional, public, com-

mercial and industrial buildings, parks, recreational areas and athletic fields. 
طريفة ال�شتخدام: مبيد هيدواي هو مبيد فطرى وا�سع المدى مزيج من مادتين فعالتين جهازيتين وقائيتين )وهو 

خليط من المجموعة 3 )بروبيكونازول( والمجموعة 11 )اأزوك�سي �ستروبين( (ُيو�سي بها لمكافحة العديد من االمرا�ض 

الفطرية فى الم�سطحات الخ�سراء. ,. ويتميز مبيد هيدواي بنوعين من التاأثير: )1( مثبط نزع الميثيل لال�سطناع 

الحيوي. )المجموعة 3( و 2- مثبط كينون الخارجي �سمن نظام نقل االإلكترون باالإ�سافة اإلى اإعاقة عملية تكون االأغ�سية 

من خالل منع نزع الميثيل )المجموعة 11(. ُيو�سى با�ستخدام مبيد هيدواي لمكافحة بع�ض م�سببات االأمرا�ض التي 

ت�سيب اأوراق النباتات, وال�ساق, والجذور بما في ذلك لفحة الورق وال�ساق, تبقع االأوراق, الت�سبغ,البيا�ض,العفن الفطري, 

االنثراكنوز, فيري رينجز, العفن, وال�سداأ الذي يلحق بنباتات الم�سطحات الخ�سراء. يمكن ا�ستخدام مبيد هيدواي 

لمكافحة العديد من االمرا�ض بالم�سطحات الخ�سراء لمالعب الجولف والمروج والم�سطحات الخ�سراء حول المباني 

ال�سكنية وال�سركات والمباني العامة والتجارية وال�سناعية, والمتنزهات, والمناطق الترفيهية, وال�ساحات الريا�سية.

Environmental Hazardous: Don’t apply directly to water or to areas where surface water 
is present or to intertidal area below the mean high water mark. Don’t 

contaminate fresh water source  with this products spraying or spray leftover. 
Do not graze or feed clipping from treated turf areas to animals.

Do not apply Headway to turf by air.
المخ�طر البيئية: ال ت�سع الُمنتج مبا�سرة اإلى الماء اأو في المناطق التي تحتوي على مياه �سطحية اأو في المناطق التي 

ت�سع �سمن عالمة ذروة المد. احر�ض على عدم تلويث المياه النظيفة عند التخل�ض من الماء الم�ستخدم في غ�سل المعدات 

اأو المياه بالمنتجات الملوثة.  ال ت�ستخدم ناتج ق�ض الم�سطح المعالج كعلف للحيونات.  ال ت�سخدم المنتج على الم�سطح 

االخ�سر با�ستخدام ماكينات الر�ض الجوية.

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.
ال�شمان: ت�سمن ال�سركة المنتجة ثبات الموا�سفات الكيميائية والفيزيائية لهذا المبيد و�سالمة عبواته االأ�سلية فى 

التخزين العادى طيلة فترة �سالحيته تحت ظروف دولة االأمارات العربية المتحدة.
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First aid: If swallowed: Call poison control center or doctor immediately for treatment ad-
vise.  Don’t give any liquid to person. Don’t induce vomiting unless you told so by poison 

control center or doctor. Don’t give anything by mouth to un conscious person. 
If on skin, or cloths, Take off contaminated clothes and rinse immediately with plenty of 

water for 15-20 minutes. Call poison control center or doctor for treatment advise.
If Inhaled, move person to fresh air, if person is not breathing call ambulance and then 

administer artificial respiration preferably mouth-to- mouth, Call poison control center or 
doctor for treatment advise. 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  and 
then continue rinsing the eye, Call poison control center or doctor for treatment advise. 

Antidote: No specific antidote. Treat symptomatically
الإ�شع�ف�ت الأولية: في حالة االإبتالع : االت�سال باحد مراكز ال�سموم او ا�ست�سارة الطبيب ب�سان العالج . ارت�ساف قدر 

من الماء اذا كان ال�سخ�ض قادرا على ذلك – عدم محاولة التقيوء ما لم يطلب من احد مراكز ال�سموم او الطبيب ذلك . 

يحظر اعطاء ال�سخ�ض الفاقد للوعى اى �سى عن طريق الفم.  فى حال مالم�سة الجلد او المالب�ض : خلع المالب�ض  الملوثة 

و�سطف الجلد على الفور بكمية وفيرة من المياه لمدة 15-20 دقيقة . االت�سال باحد مراكز ال�سموم او الطبيب للعالج. 

فى حال اال�ستن�ساق: نقل ال�سخ�ض الى مكان  به هواء نقى . فى حال انقطاع تنف�ض ال�سخ�ض الم�ساب يجب االت�سال 

فورا باال�سعاف اواجراء تنف�ض �سناعى ويف�سل عن طريق الفم . . االت�سال باحد مراكز ال�سموم او الطبيب للعالج. في 

حالة ا�سابة العينين: حافظ على العين مفتوحة واغ�سلها جيدا بكمية وفيرة من الماءالجارى لمدة 15 -20 دقيقة. انزع 

العد�سات الل�سقة ان وجدت بعد مرور الـ 5 دقائق االولى  ثم تابغ الغ�سل .  االت�سال باحد مراكز ال�سموم او الطبيب للعالج.

الجرعة الم�ش�دة : ال توجد جرعة م�سادة وتعالج االعرا�ض ح�سب ظهورها.

التخزين والتخل�ص من العبوات: يحفظ المبيد بعبواته االأ�سلية داخل مخزن جيد التهوية بعيدا عن االأطعمة 

واالأعالف وبعيدا عن االأطفال.  العبوة من النوع غير قابل العادة الملء, لذا ال تقدم على اعادة ا�ستخدامها او ملئها. افرغ 

ما تبقى من محتويات العلبة فى معدات الر�ض ثم اترك العبوة لت�سفى محتوياتها لمدة 10 ثوانى . امال العبوة بـ ¼ حجمها 

ماء ثم اعد غلقها وا�ستمرفى الرج لـ 10 ثوانى ثم افرغ محتوياتها فى خزان الر�ض.  كرر هذه الخطوة مرتين . يمكن بعد 

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

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 containers promptly after emptying by emptying remaining content in 
spraying tank and drain for 10 seconds.  Fill ¼ of container with water and seal the con-
tainer 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. 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.
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 Usage    ال�شتخدام�ت

Interval (Days)
فترات ال�شتخدام 

)اأي�م(     

Application Rate 
Fl/Ounce/1000 sq.ft

معدل ال�شتخدام 

)اأون�شة �ش�ئلة لكل 

1,000 قدم مربع

Disease
الأمرا�ص الم�شتهدفة

5,25

1,5 - 3

3

1,5 - 3

3

0,2 - 0,4

3

1,5 - 3

(Microdochium nivale)

(Erysiphe graminis)

(Pythium spp.)

Magnaporthe poae

(Gaeumannomyces graminis var. 
avenae)

Ophiospharella korrae,
O. herpotricha, O. narmari

Sclerotium rolfsii

(Laetisaria fuciformis)

3 مر�ض العفن الثلجي زهري اللون

مر�ض البيا�ض الدقيقي

مر�ض لفحة البيثيم )لفحة الخ�سيف( - مر�ض 

عفن الجذور التاجي

البقع ال�سيفية

بقع ال�سنابل البي�ساء 

مر�ض البقع الربيعية 

مر�ض اللفحة الجنوبية

مر�ض الخيط االأحمر

ا�ستخدام لمرة واحة

14 - 28

10 - 14

14 - 28

 28

14 - 28

14 - 28

14 - 28

10 - 28

Safety Period (Restricted Entry Interval – REI):  restricted entry interval (REI) for 24 
hours. PPE required for early entry to treated areas are: Coveralls, Chemical resistant 

gloves, Shoes plus sock, Googles and face mask.

فترة الم�ن : يحظر الدخول اإلى اأي منطقة تجري معالجتها اأو ال�سماح بدخول اأي عامٍل خالل فترة حظر االقتراب التي 

تبلغ 24 �ساعة. - معدات الوقاية ال�سخ�سية المطلوب ا�ستخدامها للدخول المبكر اإلى المناطق المعالجة هي: المعاطف 

الواقية-قفازات مقاومة للمواد الكيميائية مثل القفازات المكونة من طبقات عازلة بولى فينيل كلوريد/مطاط نيتريل/.

مطاط بيوتيل -االأحذية والجوارب - االاقنعة المغطية للوجه .
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 Usage    ال�شتخدام�ت

Interval (Days)
فترات ال�شتخدام 

)اأي�م(     

Application Rate 
Fl/Ounce/1000 sq.ft

معدل ال�شتخدام 

)اأون�شة �ش�ئلة لكل 

1,000 قدم مربع

Disease
الأمرا�ص الم�شتهدفة

1,5 - 3

1,5 - 3

0,75 - 1,5

1,5 - 3

1,5 - 3

1,5 - 3

1,5 - 3

3

1,5 - 3

1,5 - 3

1,5 - 3

(Colletotrichum cereale)

Brown Patch (Rhizoctonia solani

Brown Patch (Rhizoctonia solani)

(Sclerotinia homoeocarpa)

Lycoperdon spp., Agrocybe 
pediades, and Bovistra plumbea

Puccinia spp

Fusarium Patch (Microdochium 
nivale)

Ophiosphaerella korrae

Limonomyses roseipellis

Drechslera poae 

Bipolaris sorokiniana

Pyricularia grisea

0,75 - 1,5

مر�ض االأنثراكنوز 

مر�ض البقع البنية 

مر�ض البقع الدائرية البنية 

مر�ض البقع الدوالرية 

مر�ض الحلقات الفطرية

مر�ض �سداأ االأوراق - مر�ض �سداأ الجذور - 

مر�ض ال�سداأ االأ�سفر

مر�ض بقع الفطر الفيوزاريومي

مر�ض التعفن الحلقي 

مر�ض البقع الزهرية

مر�ض تحلل االن�سجة

بقع االأوراق

البقع الورقية الرمادية

14 - 28

14 - 28

7 - 14

14 - 28

14 - 28

14 - 28

14 - 28

14 - 28

14 - 21

14 - 21

14 - 28

14



6

Safety while spraying: Like all chemical substances, avoid the exposure to the pesticide 
spray. Masks should be used to cover the nose and mouth during spraying. Eye visors 
should be worn when spraying upwards, or in treated areas. Do not apply directly on 

food. Avoid applying the pesticide over rivers or water inhabited by fish. The disposal of 
the excess pesticide spray mixture should be in accordance with the approved procedu-
res agreed upon, and in the areas specified for this issue. Wash your body, change your 
clothes and wash your work clothes. Do not refill the container after use. Puncture and 
dispose it according to the set regulations. Keep the original container of the pesticide 

closed when not in use. Do not store near food. Keep out of the reach of children.
ال�شالمة عند الر�ص: كما هو متبع مع جميع المواد الكيماوية تجنب مالم�سة رذاذ الر�ض. يجب و�سع كمامة لتغطيه 

االأنف والفم. يجب اإرتداء واقي للعيون عند الر�ض اإلي اعلي اأو في االأماكن المح�سورة.

ال تر�ض مبا�سرة نحو الطعام. تجنب ر�ض المبيد فوق االإنهار او في المياه االآهله باالأ�سماك. يجب التخل�ض من محلول الر�ض 

الفائ�ض عند االإ�ستعمال ح�سب االإجراءات الموافق عليها و في االأماكن المخ�س�سة لذلك. اغت�سل. غير مالب�سك اغ�سل 

ثياب عملك. ال تعيد اإ�ستعمال العبوة بعد اإفراغها. اقطع او اثقب العبوة و تخل�ض منها ح�سب القوانين المو�سوعة. احفظ 

المبيد في عبوته اال�سلية محكم االإغالف بعيد عن متناول االأطفال و اأماكن تخزين الطعام.

تعليم�ت ا�شت�ش�رية ب�ش�أن المي�ه ال�شطحية: قد يلوث هذا الُمنتج المياه من خالل انجراف الرذاذ بفعل الرياح. 

ولدى المنتج قدرة عالية على الجريان ال�سطحي لعدة اأ�سابيٍع بعد اال�ستخدام.

وتعتبر التربة ذات الت�سريف ال�سيء والتربة ذات �سطح الماء الجوفي ال�سحل من اأكثر االأنواع ُعر�سة لحدوث الجريان 

ال�سطحي للماء الذي يحتوي على المنتج. وجود �سريط نباتي طبيعي وم�ستقر بين المناطق التي ُي�ستخدم بها الُمنتج والمياه 

ال�سطحية مثل البرك والجداول المائية والينابيع يوؤدي اإلى تقليل احتمال تلوث المياه نتيجة الجريان ال�سطحي. وتجنب 

ا�ستخدام هذا الُمنتج خالل 48 �ساعة من توقع هطول اأمطار �سوف يوؤدي اإلى تقليل الجريان ال�سطحي. 

�ستوؤدي الممار�سات ال�سليمة لمكافحة انجراف التربة اإلى الحد من تاأثير هذا الُمنتج على تلوث المياه ال�سطحية. 

Surface water Advisory: This product may contaminate water thru drift of spray in wind. 
This product ahs high potential for run off for several weeks after application. 

Poorly draining soil and soil with shallow water tables are more prone to produce run off 
that contains this product. A level well maintained vegetative buffer strip between area 

to which this product is applied and surface water features such as ponds, streams and 
springs will reduce the potential for contamination of water from run off. 

Run off of this product will be reduced by avoiding application when rainfall is forecasted 
to occur within 48 hours. 

Sound erosion control practices will reduce this products contribution to surafec water 
contamination.
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Precautionary Statement: Hazard to Humans and domestic animals. Cautious. Harmful 
if absorbed through skins, Causes eye irritation. Prolonged and frequent repeated skin 

contact may cause allergic reaction in some individuals. Avoid contact with skin, eyes or 
clothing. Avoid breathing vapor or spray mist. 

بي�ن�ت تحذيرية: المخاطر التى ي�سببها المنتج لالن�سان والحيوانات المنزلية. تحذير  هذا المنتج �سار في حال 

امت�سا�سه عبر الجلد اأو ا�ستن�ساقه, وي�سبب ح�سا�سة العين. ُيمكن اأن يوؤدي اال�ستخدام الدائم اأو الُمتكرر للمنتج اإلى تهّيج 

الب�سرة في بع�ض الحاالت لبع�ض اال�سخا�ض. تجنب مالم�سة المنتج للب�سرة والعينين والمالب�ض. تجنب ا�ستن�ساق البخار اأو 

الرذاذ المتطاير من المنتج. 

User safety recommendations: Users should wash hand before eating, drinking, chew-
ing gum, using tobacco or suing the toilets. Remove clothing/PPE immediately if pesticide 

gets inside. Then wash thoroughly and put clean clothing. Removed PPE immediately 
after handling this products. Wash the outside of gloves before removing. As soon as 

possible, wash thoroughly and changes into clean clothing.

تو�شي�ت خ��شة ب�شالمة الُم�شتخدم:  يتعّين على الُم�ستخدم غ�سل اليدين قبل تناول الطعام اأو ال�سراب اأو م�سغ البان 

اأو تدخين التبغ اأو ا�ستخدام المرحا�ض. التخل�ض من معدات الوقاية ال�سخ�سية عقب االنتهاء من ا�ستخدام الُمنتج على 

الفور, مع مراعاة غ�سل القفازين جيًدا قبل خلعهما. كما يجب االغت�سال بالكامل وارتداء مالب�ض نظيفة باأ�سرع وقت ممكن.

PPE: labors must wear long sleeved shirts and long pants, shoes plus socks, che-
micals resistant gloves, category A (e.g. barrier laminate, butyl rubber, nitrile rubber, 

neoprene rubber, natural rubber, polyethylene, polyvinyl chloride (PVC), or Viton. Follow 
manufacturer’s instructions for cleaning/maintaining PPE. If no such instructions for 

washable exists, use detergent and hot water. Keep and wash PPE separately from other 
laundry. 

معدات الوق�ية ال�شخ�شية: يجب على العمال ارتداء: قم�سان طويلة االأكمام و�سراويل طويلة, اأحذية وجوارب, 

قفازات مقاومة للمواد الكيميائي, من الفئة اأ مثل القفازات المكونة من )طبقات عازلة, ومطاط البيوتيل, ومطاط 

 .)®Viton النيتريل, ومطاط النيوبرين, وبولي اإيثيلين, وكلوريد متعدد الفنيل

اتبع تعليمات جهة الت�سنيع الخا�سة بتنظيف معدات الوقاية ال�سخ�سية اأو �سيانتها. في حالة عدم وجود تعليمات ب�ساأن 

المعدات القابلة للغ�سليمكن ا�ستخدام مادة منظفة والماء ال�ساخن. ويجب عزل معدات الوقاية ال�سخ�سية وغ�سلها بعيًدا 

عن بقية المالب�ض التي يجرى تنظيفها. 




