
 

Agita® 10WG 
Uso veterinário 

Grânulos solúveis em água 
Mosquicida com atrativo sexual para uso em instalações rurais 

 
FÓRMULA:  

Cada 100 g contém: 
Thiamethoxan ...............................10 g 
Z-9-tricosene (atrativo sexual).........0,05 g 
Veículo q.s. p. ................................100 g 
 
INDICAÇÕES DE USO 
Agita® 10 WG é indicado para combater moscas de instalações rurais, estábulos, granjas de aves 
e suínos e haras. 
 
MODO DE USAR E DOSAGENS  
Agita 10 WG, após diluição em água, pode ser aplicado por pincelamento, pulverização localizada 
ou através de cordões embebidos, seguindo as dosagens recomendadas neste rótulo.  
Agita® 10 WG deve ser aplicado nos locais mais freqüentados pelas moscas, tais como: 
superfícies aquecidas pelo sol, corpos cilíndricos (canos, fios, arames, postes e mourões), janelas 
(caixilhos, parapeitos e batentes), painéis fixos. 
 
Evite aplicar Agita® 10 WG em superfícies sujas, muito porosas e paredes recentemente pintadas 
com cal, pois seu efeito residual poderá diminuir. 
 
Agita® 10 WG tem efeito residual prolongado. Se durante o período de proteção, notar-se o  
ressecamento do produto e conseqüente perda da atratividade, basta borrifar água sobre as 
superfícies aplicadas e a atividade do produto será reativada. O produto deve ser usado no máximo 
até 24 horas após mistura com água. Agitar o conteúdo dos recipientes se a aplicação for  
interrompida por mais de 30 minutos. 
 
PRECAUÇÕES GERAIS 
• Não coma, não beba e não fume durante o manuseio do produto. 
• Não utilize equipamento com va zamento. 
• Não desentupa bicos, orifícios e válvulas com a boca. 
• Não manuseie o produto com as mãos desprotegidas. 
• Não contaminar coleções de água de  qualquer natureza. 
• Descartar embalagens vazias e restos de produtos, bem como limpar os equipamentos ou 
recipientes usados de forma segura, evitando a contaminação do meio ambiente. 
• Pincelar o produto sempre fora do alcance  de animais domésticos. 
• Conservar fora do alcance de crianças, pessoas desprotegidas e animais domésticos. 
• Conservar o produto na embalagem original, ao abrigo do sol, chuva e umidade, a temperatura 
abaixo de 30ºC. 
• Não use o produto fora do prazo de validade. 
• Não guardar ou aplicar junto de alimentos, ração animal, bebidas, medicamentos e 
produtos de higiene doméstica. 
• Em caso de intoxicação humana, chamar imediatamente um médico. 
• Tóxico para abelhas e organismos aquáticos. 
 
CUIDADOS NO MANUSEIO DO PRODUTO: 



• Manusear o produto e fazer as diluições em locais arejados. 
• Ocorrendo contato do produto com os olhos, lave-os imediatamente. 
• Evitar contato com a pele, em caso de acidente, remover a roupa atingida e lavar a pele e as 
partes do corpo em contato com o produto, com água corrente em abundância e sabão. 
 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
• Princípio ativo: Thiamethoxan 
• Grupo Químico: neonicotinóide 
• Antídoto: não há antídoto específico.  
  Tratamento sintomático. 
 
APRESENTAÇÃO: 
Grânulos solúveis em água em frascos de 100g, 250g, 400g e 1kg. 
 
VALIDADE: 
2 (dois) anos após a data da fabricação. 
 
Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento  
sob o n.º 7.879 em 03/08/2001 
Responsável Técnico: Denis Frota Daflon – CRMV – SP 23.802 
 
Venda sob prescrição de Médico Veterinário. 
 
Fabricante e proprietário: F. JOH KWIZDA G.m.b.H 
A-2100 Leobendorf, Laaer Bundestrasse - Áustria 
Representante exclusivo no Brasil, 
importador e distribuidor: Novartis Saúde Animal Ltda. 
Av. Pref. João Vilallobo Quero, 2253 - Barueri - SP 
CNPJ: 00.820.120/0005-69 
PRODUTO IMPORTADO 
® Marca registrada da Novartis AG, Basiléia, Suíça. 
 
Informações ao cliente: 
0800 888 8280 
São Paulo – segunda à sexta-feira 
das 8:00 às 17:00 horas 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APLICAÇÃO POR PINCELAMENTO 
Colocar em um recipiente apropriado, o conteúdo da embalagem de Agita® 10 WG (1kg) e 
adicionar lentamente 800 mL de água, misturando até obter uma calda que possa ser facilmente 
aplicada com um pincel. Em seguida aplicar essa calda, pincelando diversos pontos de 
aproximadamente 10 x 30 cm cada, nos locais mais freqüentados pelas moscas. Esta quantidade é 
suficiente para proteger uma área coberta de 400 m2 ou 1000 m2 de superfície de parede/teto. Em 
locais onde há poucas superfícies para se pincelar ou onde não se aceita uma leve  
alteração da cor da superfície, pincelar o produto em pedaços de cartão, cartolina, plástico, eucatex 
ou outros materiais semelhantes  disponíveis e colocá-los nos locais mais freqüentados pelas 
moscas. 
Efeito residual: até 6 a 8 semanas. 
 
APLICAÇÃO POR PULVERIZAÇÃO LOCALIZADA  
Misturar bem 1kg de Agita® 10 WG em 8 litros de água. Utilizar um pulverizador manual e borrifar 
de forma localizada, somente nos locais preferidos pelas moscas. Desta forma, obtém-se diversos 
pontos de atração e controle de moscas dentro da instalação, sem precisar formar a tradicional 
nuvem de inseticida que irrita os animais. Para isso, regular o bico  do pulverizador para ponto de 
chuva fina. A quantidade de uma embalagem é suficiente  para proteger uma área coberta 
de 200 m2 ou 500 m2 de superfície de parede/teto. 
Efeito residual: até 4 a 6 semanas. 
 
APLICAÇÃO POR CORDÕES EMBEBIDOS 
Esta forma de aplicação é ideal para complementar os métodos anteriores, pelo fato das moscas  
gostarem de pousar sobre os fios ao entardecer. Misturar em recipiente adequado, 1kg de Agita® 
10 WG em 800 mL de água (pode-se aproveitar a mesma solução feita para o pincelamento). 
Embeber cordões plásticos ou barbantes nessa solução e estendê-los horizontalmente a cerca de 2 
metros do solo, amarrados a dois pontos. 
Efeito residual: até 4 a 6 semanas. 
 
 
 
 
 
 
 
 


