
Mosquicida, controle da mosca do chifre. Piolhicida acaricida, repelente de insetos. Para bovinos, equinos, 
ovinos e suínos. Solução pronta para usar.

Fórmula
Cipermetrina ............................................................. 5,0 g
Agentes de formulação cps......................... 100,0 ml

Indicações
Controle da mosca do chifre (Haematobia irritans). Tratamento e controle de piolhos chupadores e 
mastigadores em bovinos, equinos, ovinos e suínos. Acaricida (Otobius megnini) em bovinos.

Dosagem e administração
Aplicar direto na pele do animal, usando qualquer tipo de pistola dosadora limpa. 
Pode ser aplicado em animais de qualquer idade e sexo, mesmo em fêmeas prenhes. Sua administração pode 
ser feita em qualquer época do ano e por sua particular formulação não é afetado pelas chuvas, exceto por 
aquelas de muita intensidade. Não mancha nem afeta a lã. Em ovinos com lã inteira, inserir o bico da pistola 
dosadora através do velo, até fazer contato com a pele. 

Dosagem
Mosca do chifre:
Bovinos de até 400 kg: 10 ml distribuídos da nuca até a cauda.
Bovinos de mais de 400 kg: 20 ml distribuídos da nuca até a cauda.

Piolhos mastigadores e chupadores:
Bovinos e equinos: animais de até 400 kg: 10 ml na cruz de animais com mais de 400 kg: 20 ml na cruz.
Ovinos: 5 ml entre as escápulas.
Suínos: 5 ml na cruz. 
Em suínos que tenham o corpo coberto com barro seco, é conveniente desprendê-lo para que o produto faça 
contato direto com a pele.
A máxima efetividade contra os piolhos é atingida entre a quarta e a sexta semana de sua aplicação.

Acaricida (Otobius megnini):
Bovinos: 1 ml em cada orelha, no conduto auditivo externo.

Repetição do tratamento:
Mosca do chifre: aproximadamente a cada 45 dias ou mais, conforme a intensidade da parasitação, esta varia 
de acordo com a época do ano, chuvas, temperaturas, ventos.

Piolhicida: 
Não é necessário repetir o tratamento, salvo reinfestações. Protege por 3 a 4 meses.
Em ovinos pode ser aplicado em qualquer época do ano sem importar o comprimento da lã.
Acaricida: Não é necessário repetir o tratamento, salvo reinfestações.

Apresentação
Embalagem dosadora contendo 1 litro e balde de 5 litros.
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