
INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO

Grupo químico: inseticida biológico.

Nome comum: Bacillus thuringiensis.

Tratamento: tratamento sintomático.

Disque Intoxicações: (RENACIAT – ANVISA / MS): 0800 722 6001.

TOXICIDADE AMBIENTAL

 DL50 oral (ratos) > 5.000 (mg/kg) 

 DL50 dermal (coelhos) > 2.000 (mg/kg) 

Não há evidências de toxicidade aguda ou crônica do cristal 

produzido por Bacillus thuringiensis para cães, porquinhos-da-índia, 

humanos, camundongos, ratos. 

(Fonte: “The Pesticide Manual”, British Crop Protection Council)

Antes de usar TEKNAR® SC, leia sempre as instruções do rótulo 

Central de Atendimento Syngenta C.A.S.A.: 0800 704 4304

TEKNAR® SC:  
SOLUÇÃO EFICAZ 
CONTRA  
MOSQUITOS E 
BORRACHUDOS.

Larvicida biológico 
 

de culicídeos e simulídeos.

Nome comercial: TEKNAR® SC.

Princípio ativo: Bacillus thuringiensis sorotipo israelensis cepa SA3A.

Concentração: 1,2% (potência aproximada de 1.200 Bt U.T.I./mg*, 

equivalente a 3.000 UAA/mg**).

Formulação: SC (solução concentrada).

Classe química: larvicida biológico (Bti).

Registro no Ministério da Saúde: 3.2586.0017.002-1.

Solubilidade: solúvel em água.

Modo de ação: por ingestão.

*U.T.I.: Unidades Tóxicas Internacionais 
**UAA: Unidades Aedes aegypti

 Embalagem plástica  

 de 10 L

Apresentação



 Largura média (LM): medir a largura de margem a margem.  

Repetir o procedimento dez vezes com uma distância de 1 m entre  

uma medida e outra. Calcular a média aritmética, em metros, desses 

valores somando todos eles e dividindo pelo número de medidas.

 Profundidade média (PM): nos mesmos pontos onde foi calculada  

a largura média, medir a profundidade de uma margem a outra, a cada 20 cm. 

Calcular a média aritmética, em metros, desses valores. 

  

(ex: bola de pingue-pongue) com 25 mL de água e calcular o tempo,  

em minutos, que leva para fazer o percurso. Repetir o procedimento  

pelo menos 5 vezes e calcular a média aritmética desses tempos.

C vale 10, que é o tamanho do trecho escolhido. É um valor 

constante, da mesma forma que 0,85 é um fator de correção da calha.

MELHOR APLICAÇÃO, MELHOR CONTROLE

CONTROLE DE BORRACHUDOS

As larvas do borrachudo se desenvolvem em águas em movimento, e estão 

sempre presas a algum substrato (galhos, pedras, entre outros).  

A população larval tende a aumentar com a presença de matéria orgânica, 

como esterco ou restos de lixo. O controle é baseado na vazão da água  

do criadouro, que pode ser calculada da seguinte maneira:

 Escolher um trecho, o mais próximo possível da foz, com 10 m 

de comprimento e sem curvas, e fazer as três medidas necessárias  

para se calcular a vazão que servirá para todo o corpo d’água.  

TEKNAR® SC é um larvicida biológico seletivo que combate larvas  

de culicídeos (Aedes aegypti e Culex quinquefasciatus) e simulídeos 

(Simulium spp.).

Sua nova formulação com odor reduzido contém os cristais proteicos 

produzidos pela bactéria Bacillus thuringiensis variedade israelensis que 

ocasionam a morte das larvas, destruindo seu intestino médio assim que 

ingeridos. Além de ser versátil (pode ser diluído em água ou utilizado 

diretamente), TEKNAR® SC possui baixa toxicidade para organismos não 

alvos. Uma solução completa no controle de mosquitos e borrachudos.

BENEFÍCIOS

 Nova formulação com odor reduzido.

 Formação de espuma: maior controle do alcance do produto aplicado 

em água corrente.

 Importante ferramenta no controle integrado de mosquitos 

e borrachudos, impedindo que os insetos alcancem a fase adulta.

 Pode ser armazenado em locais arejados: dispensa refrigeração.

 Larvicida biológico: baixa toxicidade para organismos não alvos.

 Pode ser utilizado em aplicação aérea.

 Validade de 2 anos.

 Produto importado dos Estados Unidos.

Q =
LM x PM x C x 0,85

TM

FÓRMULA PARA O CÁLCULO DA VAZÃO DA ÁGUA

FÓRMULA PARA O CÁLCULO DA DOSE 
A dose de Teknar SC que deverá ser aplicada na coleção de água deve ser 

calculada com a fórmula: DOSE = Q X CONCENTRAÇÃO

A concentração a ser aplicada deve ser escolhida de acordo com as 

informações abaixo.

 Em águas poluídas ou com muita matéria orgânica (grande quantidade 

de sedimentos, algas etc) é necessário utilizar as maiores concentrações. 

 Em água fria, entre 7º C e 10º C também é preciso a aplicação das maiores 

concentrações.

 Em rios de baixa vazão ou em épocas de estiagem usar a maior concentração. 

 Aplicar o produto de modo a abranger toda a largura do rio, incluindo 

as margens onde as larvas podem ser encontradas.  

A dose de aplicação deverá ser determinada considerando a vazão do rio e a 

quantidade de  Teknar® SC necessária para alcançar a concentração desejada 

(0,5 a 25 ppm). Sob condições normais, a concentração de 1,2 ppm 

por 10 minutos de exposição ou 12,5 ppm por 1 minuto de exposição são 

Aplique a quantidade calculada de Teknar® SC  entre  1 a 15 minutos ao longo 

da largura do rio, vagarosamente. O tratamento deve ser feito na porção 

anterior à localização das larvas no rio, de modo a permitir a mistura do produto 

com a água, indo ao encontro dos alvos.

Como recomendação geral, aplicar o produto 15 metros antes do foco das larvas 

em rios menores aumentando a distância para até 45 metros em grandes rios.

TEKNAR® SC

Modo de aplicação

Aedes aegypti

Águas com pouca

presença de larvas

Águas com alta

presença de larvas

Culex quinquefasciatus

Águas limpas e/ou com pouca

presença de larvas

Águas poluídas e/ou com alta

presença de larvas

Simulium pertinax (borrachudo)

 Dose recomendada

0,5 a 1 litro/ha

 1 a 2 litros/ha

0,5 a 1 litro/ha

1 a 2 litros/ha

 0,5 – 25 ppm

PRAGAS-ALVO

BorrachudoMosquito

Tempo
de aplicação

(minutos)

Concentração
(ppm)

10

1

0,05 a 2,5

0,5 a 25




