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ActellicPro® 500 EC adalah insektisida berbahan aktif metil pirimifos 500 gr/L, dengan keunggulan sifat

untuk penggunaan dalam perlindungan hampir semua tipe komoditas simpan dari serangan hama.

Keberhasilan penyimpanan biji-bijian dan bahan makanan lainnya membutuhkan suatu kombinasi dari

beberapa tindakan, termasuk sanitasi yang baik, pemilihan bahan kimia pengendali yang tepat, aerasi dan

pengendalian lingkungan lainnya yang layak serta pemantauan yang cermat.

ActellicPro® 500 EC merupakan bagian dari sistem Pengendalian Hama Terpadu yang effektif biaya (cost-

effective) dan telah digunakan secara memuaskan untuk melindungi bahan simpan pada lebih dari 70

negara di dunia, termasuk Amerika Serikat, Jepang dan Eropa.

ActellicPro® 500 EC mengendalikan lebih dari 20 spesies hama serangga dari ordo-ordo Coleoptera

(kumbang), Lepidoptera (ngengat) dan Acarina (tungau). Seperti pada umumnya sifat insektisida yang tidak

akan selalu aktif mengendalikan hama tertentu, khususnya ketika telah terjadi resistensi akibat penggunaan

suatu jenis insektisida yang terlalu sering dan terus menerus, ActellicPro® 500 EC merupakan pilihan tepat

untuk alternasi (pergiliran) pengendalian hama gudang, misalnya alternasi dengan insektisida jenis sintetik

piretroid yang selama ini sering digunakan, karena memiliki moda aksi yang berbeda.

Berbeda dengan insektisida organofosfat lainnya, ActellicPro® 500 EC memiliki banyak keistimewaan

yang cocok untuk penggunaan pada fasilitas-fasilitas penyimpanan, mulai dari fasilitas penyimpanan kecil

skala rumah tangga sampai dengan silo-silo besar skala industri.

PENGANTAR

� Mengendalikan serangga hama gudang secara luas, termasuk beberapa keturunan yang telah resisten,
seperti kebal terhadap insektisida sintetik piretroid dan organofosfat.

� Memiliki aktivitas residual yang lama untuk memberikan perlindungan jangka panjang.

� Aktif mengendalikan hama serangga melalui cara sentuhan (kontak), tertelan dan terhirup (fumigant).

� Memiliki toksisitas (daya racun) yang rendah terhadap mamalia (binatang menyusui) dan binatang non
target lainnya.

� Terbukti beresiko rendah terhadap pengguna dan konsumen � Produk WHO Kelas III

� Tidak meninggalkan bekas dan dapat digunakan pada proses perendaman sampai perkecambahan
(malting) barley (biji-bijian sejenis gandum)

� Tidak memiliki masa tunggu, produk biji-bijian dapat segera diproses selanjutnya, segera setelah aplikasi

� Tidak berpengaruh terhadap perkecambahan benih.

� Disetujui penggunaannya secara global

Mengendalikan berbagai macam serangga hama

gudang:

· Saw-toothed grain beetle dan merchant

grain beetle Oryzaephilus spp.

· Grain weevil, rice weevil, dll Sitophilus spp.

· Flour beetle Tribolium spp.

· Grain borer Rhizopertha dominica

· Common grain mite, fluor mite Acarus siro

· Angoumois grain moth Sitotroga cerealella

· Flour moth, mill moth, fruit moth,

cocoa moth, dll Ephestia spp.

· Rust red grain beetle Cryptolestes ferrugineus

· Tobacco beetle Lasioderma serricorne

· Indian meal moth Plodia interpunctella

· Kharpa beetle Trogoderma granarium

· Pulse beetles Bruchids

Manfaat untuk para pengguna

ü Efektif mengendalikan aneka macam serangan

hama, melindungi hasil pertanian sebelum

diperdagangkan dan membersihkan gedung

dari hama serangga sebelum digunakan.

ü Cocok digunakan pada hasil pertanian yang

akan dikonsumsi manusia atau hewan atau

diproses lebih lanjut segera setelah aplikasi.

ü Diterima secara luas dalam perdagangan

internasional dan tidak ada hambatan untuk

penggunaan pada produk ekspor.

ü Mudah digunakan, tidak memerlukan ijin

khusus dan hanya memerlukan pakaian

pelindung minimal.

ü Memiliki rasio manfaat-biaya (benefit-cost ratio)

yang tinggi.
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Silakan membaca petunjuk penggunaan yang tercantum pada label atau berkonsultasi pada pakar yang

berkompeten untuk takaran penggunaan tertentu, rekomendasi atau batasan-batasannya.

Mencegah Serangan Hama

Aplikasi pengendalian hama gudang akan memberikan hasil terbaik bila dilakukan bersamaan dengan

prosedur sanitasi kesehatan, seperti pembersihan sisa hasil pertanian, kotoran, kantong-kantong tua, dll,

yang dapat menjadi sarang hama gudang. Lakukan tindakan untuk mencegah terjadinya kontaminasi

dengan hasil pertanian atau pangan hasil olahan di dalam tempat penyimpanan, ketika dilakukan aplikasi.

ActellicPro® 500 EC dapat diaplikasikan pada dinding, lantai, langit-langit, atap, permukaan tempat

penyimpanan dan peralatan. Perhatian perlu diberikan untuk kendaraan, dinding luar dan tanah/lantai yang

berdampingan dengan bangunan. Lakukan penyemprotan dengan takaran sesuai rekomendasi, sekitar 6

minggu sebelum hasil pertanian baru dimasukkan ke dalam tempat penyimpanan. Jika sebelumnya pernah

terjadi serangan hama, aplikasi kedua perlu dilakukan 1 minggu sebelum hasil pertanian baru ditempatkan.

Lakukan aplikasi dengan alat semprot punggung (knapsack) atau alat semprot bermesin dengan volume

air yang disesuaikan untuk kebutuhan pada permukaan logam, beton, gips, batu bata atau kayu, dan

basahi seluruh permukaan. Bila diperlukan, dapat menggunakan fumigan untuk menjangkau tempat-tempat

yang sulit dicapai seperti ruangan atap dan di bawah lantai palsu.

Untuk pengendalian residual pada permukaan, aplikasikan 500 ml ActellicPro® 500 EC untuk 15-75 liter

air per 500 m2
. Gunakan volume air yang lebih banyak ketika melakukan penyemprotan pada permukaan

yang bersifat mengisap. Lakukan penyemprotan untuk membasahi seluruh permukaan, namun tidak boleh

sampai terjadi aliran air.

Memperoleh hasil terbaik

Setelah ActellicPro® 500 EC diaplikasikan menurut petunjuk pada label, jangka waktu pengendalian

residualnya terutama ditentukan oleh kelembaban dan suhu. Kandungan air pada hasil pertanian seharusnya

13% atau kurang. Pendinginan yang baik akan mencegah migrasi uap air dan kebocoran, dan memperlambat

aktivitas hama serangga. Hasil pertanian seharusnya dipertahankan pada suhu antara 6-8 derajat Celcius

dari rata-rata temperatur luar dan di-aerasi sebaik mungkin. Temperatur tropis yang tinggi mengurangi

lama pengendalian (residual life) dari semua insektisida dan membutuhkan takaran aplikasi yang lebih

tinggi untuk jangka waktu panjang dibandingkan jangka waktu penyimpanan menengah.

Status resistensi serangga hama gudang terhadap insektisida organofosfat bervariasi dari satu negara ke

negara lainnya. Beberapa keturunan dari kumbang dan weevil saat ini resisten terhadap sebagian besar

produk dan membutuhkan piretroid atau fumigasi untuk mencapai pengendalian maksimal. Keturunan

ainnya resisten pada sebagian besar organofosfat, tetapi tetap sensitif pada ActellicPro® 500 EC. Mintalah

saran dari konsultan setempat atau profesional di bidangnya, tetapi jangan menaikkan takaran aplikasi

untuk memperbaiki tingkat pengendalian.

PENGGUNAAN
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Penyemprotan dinding (structural spraying)

Bertujuan untuk mengendalikan hama yang ada di dinding, lantai, langit-langit dan atap atau yang bersembunyi

di celah-celah dinding, lantai, langit-langit dan atap, serta mencegah adanya serangan hama baru dari luar

gudang. Perlakuan ini dilakukan segera setelah gudang dikosongkan dan dibersihkan. Dosis anjuran adalah

500 ml ActellicPro® 500 EC dalam 15-75 liter air untuk luasan 500 m2.

Penyemprotan permukaan karung (surface spraying)

Dilakukan untuk melindungi biji-bijian, benih, dan lainnya yang tersimpan dalam karung, mengendalikan

hama yang bersembunyi di antara tumpukan karung atau celah-celah material karung, mencegah terjadinya

perkembangan populasi hama dalam jumlah yang berlipat serta mencegah re-infestasi hama.

Untuk mendapatkan hasil yang terbaik, penyemprotan dilakukan sore hari atau pada saat hama sedang

aktif atau sesaat sebelum fumigasi dilakukan. Dosis yang dianjurkan adalah 50-100 ml ActellicPro®

500 EC dalam 5 liter air untuk luasan 100 m2.

Lakukan aplikasi dengan alat semprot punggung pada lantai dan masing-masing karung pada saat dilakukan

penumpukan. Akhiri dengan melakukan penyemprotan pada permukaan atas (puncak) dan sisi-sisi samping

dari tumpukan.

Perlakuan ini akan mengendalikan serangga hama di dalam karung dan melindungi lebih lanjut dari serangan

berikutnya sampai dengan 3 bulan. Untuk pengendalian yang lebih lama, gunakan takaran dobel (2 kali

lipat) dari bahan aktifnya.

Penyemprotan karung (sack spraying)

Sebagai alternatif penyemprotan karung setelah diisi, dapat dilakukan penyemprotan karung sebelum

digunakan untuk menyimpan biji-bijian atau benih yang sering disebut juga dengan istilah sack treatment.

Perlakuan ini sering kurang diminati karena dipandang memakan tempat dan tenaga kerja lebih banyak

Caranya, lakukan penyemprotan permukaan atas karung dengan volume semprot 25-40 ml per m2. Biarkan

ActellicPro® 500 EC merembes ke bagian bawah karung. Hindarkan terkena cahaya matahari dan selama

proses pengeringan tidak boleh digantung.

Penyemprotan ruangan (space spraying)

Aplikasi ini berupa pengasapan atau pengkabutan yang biasa dikenal dengan perlakuan fogging: thermal

dan cold fogging. Ditujukan terutama untuk mengendalikan hama gudang yang aktif terbang seperti ngengat

(moths) dan beberapa jenis kumbang (beetles). Aplikasi lain seperti fumigasi biasanya kurang efektif

mengendalikan hama jenis ini, karena sifatnya yang aktif terbang.

TEKNIK APLIKASI
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Pengasapan sebaiknya dilakukan sore hari pada saat hama sedang aktif. Untuk mendapatkan hasil yang

lebih baik: Posisi mesin fogging (fogger) sangat menentukan keberhasilan dalam pengendalian hama serta

pengasapan otomatis (automatic fogging) dengan bantuan timer akan lebih praktis dan efisien. Aplikasi

pengasapan ini sangat sesuai untuk bagian gudang yang sulit terjangkau dengan sprayer biasa.

Dosis yang dianjurkan adalah 20-40 ml ActellicPro® 500 EC perliter parafin cair (white oil) atau minyak

tanah (odourless kerosene) untuk luasan 1000 m3 yang sebanding dengan 100-200 ml ActellicPro®

500 EC per 5 (lima) liter white oil untuk luasan 1 (satu) hektar.

Pencampuran dengan biji-bijian (admixtures)

Merupakan pencampuran larutan ActellicPro® 500 EC dengan biji-bijian atau benih tanaman. Aplikasi ini

disarankan apabila biji-bijian tersebut disimpan sekaligus dalam suatu wadah besar dan dimana perlindungan

jangka panjang dibutuhkan. Aplikasikan 8-20 ml ActellicPro® 500 EC dalam 1-2 liter air per 1,000 kg biji-

bijian. Takaran normal 16 ml ActellicPro® 500 EC per 1,000 kg biji-bijian dapat memberikan pengendalian

efektif pada jenis (strains) serangga rentan untuk jangka waktu 4 bulan atau lebih, tergantung pada kondisi

lingkungan, spesies serangga yang ada dan besarnya jumlah populasi.

Dalam penyimpanan tradisional dimana jagung dipanen pada musim basah, pengeringan sebelum disimpan

dapat diperoleh hasil terbaik dengan cara menempatkan tongkol dalam sebuah tempat penyimpanan yang

memungkinkan udara dapat disirkulasi. Lakukan penyemprotan pada tongkol-tongkol tersebut ketika akan

dimuat dan ketika tempat penyimpanan telah diisi, termasuk pada bagian luar dari tempat penyimpanan

tersebut. Semprotkan 30 ml ActellicPro® 500 EC yang dilarutkan dalam 220 ml air, menggunakan alat

semprot tangan yang sesuai. Jika dapat memilih metode penyimpanan, lebih mudah melakukan perlindungan

pada tongkol yang telah dikupas daripada yang belum dikupas, Penyimpanan tradisional dari biji-bijian

lainnya dan kacang-kacangan dapat diperlakukan serupa.

Pengeringan ikan (dried fish)

Untuk mencegah serangan blowflies dan serangga hama lainnya, perlakuan pada ikan sebelum proses

pengeringan dilakukan dengan cara pencelupan ikan selama 1 menit ke dalam larutan dengan konsentrasi

bahan aktif 0.02-0.03% atau 200-300 ppm bahan aktif atau 0.4-0.6 ml ActellicPro® 500 EC perliter air.

Perlakuan kulit (hides treatment)

ActellicPro® 500 EC mencegah serangan hama terhadap kulit binatang ketika masih basah sebelum

dipindahkan ke tempat pengolahan untuk pengeringan dan pekerjaan lanjutan. Semprotkan ActellicPro®

500 EC dengan alat semprot punggung dengan dosis 250-500 mg bahan aktif per m2 atau 0.5-1.0 ml

ActellicPro® 500 EC  per m2.

TEKNIK APLIKASI
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KINERJA

Pengujian yang luas menunjukkan bahwa ActellicPro® 500 EC mampu mengendalikan berbagai jenis

serangga hama gudang, termasuk beberapa keturunan yang telah resisten, seperti kebal terhadap insektisida

sintetik piretroid dan organofosfat (Tabel 1.).

Sumber : Damasco-Verbo, E and Morallo-Rejestus, B (1975), Phil. Agr., 59, 100-106

Tabel 3. ActellicPro® 500 EC dan perkecambahan jagung

Sumber : Evans, N J (1985), J. Stored Prod. Res., 21 (2), 105-109

Tabel 2. Persentase kematian Sitophilus zeamais pada 14 hari setelah terpapar jagung yang
mendapat perlakuan insektisida

Tabel 1. efektivitas ActellicPro® 500 EC dalam mengendalikan Tribolium castaneum yang

rentan maupun resisten terhadap Malathion

*) Rasio resistesi >1 menunjukkan resistensi terhadap bahan aktif tersebut

Sumber: Zettler, J L and Jones, R D (1977), J. Econ. Entomol., 70 (5), 536-538

ActellicPro® 500 EC dapat menekan biaya, waktu dan tenaga kerja karena memiliki aktivitas residual yang

lama untuk memberikan perlindungan jangka panjang, bahkan bila dibandingkan dengan insektisida sintetik

piretroid (Tabel 2.).

Aplikasi ActellicPro® 500 EC untuk perlindungan benih simpan tidak perlu dikhawatirkan, karena terbukti

tidak berpengaruh pada perkecambahan benih (germination) (Tabel 3.).

Insektisida

ActellicPro

Malathion

Permetrin

LD95 sebagai
mg insektisida per gram berat serangga

Rentan Malathion
(Savanah strain)

Resisten Malathion
(G P-3 strain)

Rasio resistensi*)

0.089

0.182

0.568

0.048

16.329

0.451

0.54

89

0.79

ActellicPro

Deltametrin

Permetrin

Tanpa perlakuan

10

1

2

-

100

100

10

0

100

80

8

0

100

94

7

0

100

96

8

0

8 16 24< 1

Perlakuan Dosis

ppm ai

Jumlah minggu setelah perlakuan

sebelum terpapar hama serangga

ActellicPro

2 minggu 3 bulan 7 bulan

99 97 97

Perlakuan
( 100 ppm )

Persentase perkecambahan (germination)
pada waktu pengambilan sampel setelah perlakuan
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PENGAKUAN DUNIA

1. ActellicPro® 500 EC termasuk dalam kategori  WHO kelas III
� Toksisitas rendah terhadap mamalia
� Tidak menyebabkan kulit peka (skin sensitizer)
� Tidak ada akumulasi residu di dalam tubuh mamalia
� Tidak menyebabkan kanker (non carcinoganeic)

2. FAO/WHO � Codex tolerances
� Kelompok makanan: serealia, padi, jagung, ikan, telur, susu, roti, kulit
� Residu yang ditemukan setelah aplikasi dengan dosis anjuran di bawah batas maksimum sehingga

tidak membahayakan jika dikonsumsi

3. FAO/WHO Codex Alimentarius
� Para ahli FAO/WHO menyimpulkan bahwa residu ActellicPro® 500 EC tidak membahayakan jika

penyemprotan dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dosis anjuran.

4. Melewati pengkajian US EPA berdasarkan US FQPA Act tahun 2004
� Setelah beberapa lama digunakan, ActellicPro® 500 EC kembali mendapat ijin untuk digunakan

sebagai insektisida hama gudang.

5. Sejak tahun 1970-an telah digunakan di lebih dari 70 negara di dunia, termasuk USA, Japan,
Masyarakat Ekonomi Eropa dan Afrika untuk berbagai tujuan
� Pertanian, Hama gudang, Kesehatan masyarakat, Kehutanan
� Produk pertanian dan olahannya yang disemprot dengan ActellicPro® 500 EC pada dosis anjuran

telah diterima dalam perdagangan di banyak Negara.

6. Tanaman yang mendapat perlakuan ActellicPro® 500 EC aman digunakan untuk diolah lebih
lanjut, untuk pakan ternak atau untuk benih
� Tidak ada masa tunggu � bahan pangan langsung dapat diproses sesudah perlakuan
� Tidak meninggalkan noda/mencemari (mis: malting barley)
� Tidak ada dampak terhadap perkecambahan benih (germination)

7. Melewati proses pengkajian di Uni Eropa
� Setelah sekian lama digunakan, ActellicPro® 500 EC telah mendapatkan ijin ulang sebagai

insektisida hama gudang pada awal tahun 2005.

8. Persetujuan dari Intergovernmental Maritime Organisation (IMO)
� Untuk penggunaan di kapal dengan cara space treatment

9. UK DEFRA approvals for integrated pest management
� ActellicPro® 500 EC bisa digunakan untuk program pengendalian hama gudang terpadu

10. The (UK) Brewers Association
� Menyetujui penggunaan ActellicPro® 500 EC untuk mengendalikan hama pada tanaman barley

yang digunakan untuk pembuatan bir

11. Bahan pakan ternak
� Biji-bijian yang disemprot ActellicPro® 500 EC pada pra atau pasca penyimpanan bisa digunakan

untuk pakan ternak. Hasil penelitian menyebutkan, tidak ditemukan residu pada daging, susu dan
telur.
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Penting: Selalu membaca dan mengikuti petunjuk yang tertera pada label sebelum membeli atau menggunakan produk-produk ini. Syngenta dan afiliasinya menjamin bahwa

produk - produk mereka sesuai dengan deskripsi kimia yang dinyatakan pada label produk. TIDAK ADA JAMINAN - JAMINAN LAIN, BAIK TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK

JAMINAN - JAMINAN PENJUALAN DAN KELAYAKAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, AKAN BERLAKU UNTUK PRODUK - PRODUK SYNGENTA. Syngenta dan afiliasinya tidak berasumsi

maupun memberi otorisasi kepada setiap perwakilan atau perorangan lainnya untuk berasumsi atas setiap kewajiban atau tanggungjawab selain yang telah dinyatakan secara

tegas. DALAM KEADAAN APAPUN SYNGENTA DAN AFILIASINYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN INSIDENTAL ATAU KONSEKUENSI KERUGIAN YANG DIHASILKAN

DARI PENGGUNAAN ATAU PENANGANAN PRODUK - PRODUK MEREKA. Tidak ada pernyataan � pernyataan atau rekomendasi - rekomendasi yang tercantum di sini dapat ditafsirkan

sebagai bujukan untuk melanggar eksistensi hak paten yang relevan sekarang atau dikemudian hari. Hak Cipta 2010 Syngenta. Syngenta Crop Protection AG, Basel, Switzerland.

Pemegang nomor pendaftaran:

PT Syngenta Indonesia

Perkantoran Hijau Arkadia, Tower C, 9th Floor

Jl. TB Simatupang Kav. 88, Jakarta 12520, Indonesia

Telp. (62-21) 3042 1000 (hunting)

Fax. 62-21) 7883 6323

Website: http://www.syngenta.com

BACA LABEL SEBELUM MENGGUNAKANNYA: GUNAKAN PESTISIDA SECARA BIJAKSANA

ActellicPro® adalah merek terdaftar dari Syngenta Group Company © Syngenta 2004

Efektif
Mengendalikan beraneka jenis hama serangga (wide spectrum)

Memiliki efek residual luar biasa

Formulasi khusus untuk mengendalikan penggerek biji (larger grain borer)

Cakap
Bekerja dengan baik pada segala macam kondisi penyimpanan

Bisa untuk perlakuan admixture

Mudah pemakaiannya
Cukup tindakan keselamatan minimum yang dibutuhkan oleh operator

Cukup diaplikasikan dengan peralatan standar

Bersahabat
Disetujui penggunaannya untuk perdagangan internasional

Langsung dapat diproses lanjutan (No withholding periods) dan tidak meninggalkan noda

Terbukti sangat efektif-biaya (cost-efective)




