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Starycide® SC - [Inseticida]
Inseticida Inibidor de crescimento, de elevado poder residual, compatível com o inseticida adulticida Responsar®. Não
deixa odor, manchas e é extremamente seguro para animais não-alvos e o homem.

Starycide® SC

Triflumuron

3.3222.0030

Ministério da Saúde

64628-44-0

Suspensão concentrada

p.a. Triflumuron 48% p/p Inertes: Tensoativo não iônico, espessantes, preservante, atenuador de espuma e
solvente 52% p/p

1-(2-chlorobenzoyl)-3-(4-trifluoromethoxy phenyl)urea

Toxicidade aguda: DL50 oral, ratazana : >5000 mg/kg; DL50 dermal, ratazana : >5000 mg/kg

Frasco plástico de 250mL, caixa de embarque com 24 frascos

O Starycide® SC é um inseticida regulador de crescimento (IGR) de formulação suspensão concentrada. Sua
ação eficaz e seletiva inibe o crescimento dos insetos, além de causar esterilidade nos insetos adultos. Permite um
efetivo controle de larvas e ninfas com baixas dosagens, reduzindo os riscos de intoxicação e contaminação
ambiental.

Para o controle de pulgas, dilua 10ml em 10 litros de água. Utilize esta dosagem para o
controle de larvas e pulpas, aplicando 10 litros de calda para 200m2 da área infestada,
direcionando a pulverização para pisos e paredes próximas ao convívio de animais e
locais de acúmulo de pó. Para controle da fase adulta deve-se utilizar um inseticida
adulticida (Responsar® SC).

Para o controle de larvas de moscas, dilua 100 ml de produto em 10 litros de água e
pulverize os 10 litros de calda em áreas de acúmulo de lixo, detritos, matéria orgânica,
etc., observando o rendimento para 200 m2 de superfície.

Para demais pragas, aplicar 50 ml de calda (mistura) por m2 de superfície a ser tratada.
NÃO APLICAR EM ÁGUA POTÁVEL E CAIXAS-D’ÁGUA.
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ANTIDOTO E TRATAMENTO

TELEFONE DE EMERGÊNCIA

OBSERVAÇÃO

CENTRO DE INFORMAÇÕES TOXICOLOGICAS

Nova Busca

Pragas

 

Dosagens

(ml / 10 litros água)

 

 

Pulgas

 

5 a 10

 

Baratas

 

20

 

Larvas de moscas em matéria orgânica, lixeiras, detritos
etc

 

100 a 200

 

Mosquitos do gênero Culex

 

2,5 a 5

 

Mosquitos do gênero Aedes

 

1,4 a 2,5

 

Mosquitos do gênero Alphitobius

 

10 a 20

 

Tratamento sintomático. Não existe antídoto específico.

0800 02 43 334

Antes de usar, leia com atenção as instruções do rótulo.

0800 70 10 450
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