
Neporex® 50 SP

Uso Veterinário
Larvicida para o controle de moscas em avicultura e suinocultura.

Fórmula:
Cada 100 g contém:
Ciromazina técnica (100%) ................................................................................................... 50,0 g
Inertes q.s.p. ................................................................................................................................. 100,0 g

Indicações:

NEPOREX 50 SP é indicado para o controle de moscas em geral no esterco de aves e
suínos, através da pulverização direta sobre estes materiais.

Modo de usar:

1. Aves criadas em gaiolas
Recomenda-se pulverizar o esterco acumulado sob as gaiolas, na dosagem de 1 g de
NEPOREX 50 SP para cada metro quadrado. Esta concentração é obtida diluindo-se
100 g de NEPOREX 50 SP  em 20 litros de água e aplicando-se 1 litro da solução para
cada 5 m2 de esterco.
Os pulverizadores costais são os mais práticos para este tratamento.  Antes do tratamento
com NEPOREX 50 SP, aconselhasse a retirada de 90% do esterco velho e infestado com
pupas. A pequena parte restante visa propiciar um meio de preservação dos “predadores”
naturais presentes no esterco. A fim de evitar-se a formação de pupas, formas estas não
atingidas pelo NEPOREX 50 SP, a aplicação deve ser feita no máximo até 5 dias após a
retirada do esterco ou quando o mesmo atingir 5 cm de altura. A aplicação de 1 g de
NEPOREX 50 SP por metro quadrado de esterco com altura de 5 cm, confere uma
concentração de aproximadamente 10 ppm do princípio ativo no esterco.
Para se obter a diminuição rápida da população de moscas no ambiente, sugere-se que
no dia da aplicação do NEPOREX 50 SP, seja  feito um tratamento ambiental na forma de
aplicação de mosquicidas. 
O esterco tratado com NEPOREX 50 SP  fica protegido contra infestação de larvas de
moscas por um período de até 4 semanas. A população de moscas no ambiente, contudo,
é mantida sob controle por até 6 semanas, período este que pode ser aumentado com a
aplicação de  inseticidas entre a 6ª e a 7ª semana. Após este período recomenda-se
tratar novamente com NEPOREX 50 SP.
Não havendo possibilidade de retirada do esterco, recomenda-se a reaplicação do
produto em todos os principais focos de larvas, até que se possa remover todo o esterco e
repetir-se o tratamento completo.

2. Suínos
Recomenda-se a aplicação semanal de NEPOREX 50 SP nas esterqueiras ou montes de
esterco, na proporção de 1 g do produto para cada metro quadrado de superfície.
Caso a esterqueira seja do tipo que armazena esterco líquido, a aplicação pode ser feita a
cada 4 semanas.

Dosagem:
Aves criadas em gaiolas e suínos:
1 grama de NEPOREX 50 SP  para cada metro quadrado. Esta concentração é obtida
diluindo-se 100 g do produto em 20 litros de água e aplicando-se 1 litro da solução para
cada 5 m2 de esterco.

Forma de aplicação
Aplicar com regador ou pulverizador costal.

Precauções:
· Manter as embalagens em local fresco e seco.
· Recomenda-se o uso de luvas de borracha quando da aplicação do produto.
· Evitar o contato do produto com os olhos, pele e roupas.
· Em caso de acidente, lavar as partes atingidas com água em abundância.
· Conservar longe do alcance de crianças e animais domésticos.
· Não guardar ou aplicar junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene e

domésticos.
· Manipular o produto somente em áreas arejadas.
· Não fumar ou beber durante a aplicação do produto.
· Após a manipulação do produto, lavar bem as mãos.

Antídoto:
Não específico, tratamento sintomático.

INDÚSTRIA BRASILEIRA

® Marca Registrada da Novartis AG, Basiléia, Suíça.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 2250 en 25/06/85
Responsável  técnico: Denis Frota Daflon CRMV-SP 23.802

CUIDADO
VENENO

INFORMAÇÕES AO CLIENTE:
0800 - 888 - 8280
São Paulo - segunda à sexta
das 8:00 às 17:00 horas.
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Proprietário: NOVARTIS SAÚDE ANIMAL LTDA. 
Av. Pref. João Vilallobo Quero, 2.253 - CEP 06421-300 - Barueri - SP
CNPJ: 00.820.120/0005-69

Fabricante: Ipanema Ind. de Produtos Veterinários Ltda. 
Rod. Raposo Tavares Km 113 - CEP 18190-000 Araçoiaba da Serra - SP
CNPJ: 64.687.015/0001-52


