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Indicações de uso 

  

Blitz® NA é uma isca formicida contendo 0,030 g/kg do inseticida 
Fipronil, destinada ao controle de formigas cortadeiras do gênero Atta 
(saúvas) e do gênero Acromyrmex (quenquéns) somente fora de 
ambientes urbanos, industriais, domésticos e agrícolas, na 
manutenção de aceiros de cercas, margens de rodovias, ferrovias, 
oleodutos, terminais, linhas e sub-estações de alta tensão. 

Composição 

(RS)-5-amino-1-(2,6-dichloro-alfa,alfa,alfa-trifluoro-p-tolyl)-4-
trifluoromethylsulfinylpyrazole-3-carbonitrile (FIPRONIL) - 0,03 g/kg 
(0,003% m/m) 
Ingredientes Inertes - 999,97 g/kg (99,997% m/m) 

Formulação  Isca Granulada 

Grupo Químico Pirazol 

Classe 
Toxicológica 

 IV - Pouco Tóxico 

Modo de 
Aplicação 

Aplicar o produto diretamente da embalagem, sem contato manual, ao 
longo dos canteiros ou trilhas próximas aos olheiros ativos. Não 
colocar o produto dentro dos olheiros ativos, o mesmo deverá ser 
carregado e distribuído pelas próprias formigas. 
No caso de produtos acondicionados em saquinhos de 10 g 
(microporta-isca), espalhar um número de saquinhos correspondentes 
ao longo dos olheiros ou trilhas próximas aos olheiros ativos, em 
função da dose calculada em relação a área de terra solta do 
formigueiro, as formigas irão cortar os saquinhos e carregar as iscas 
para dentro dos formigueiros. 
Cálculo da Dose a ser Aplicada Multiplicar a maior largura pelo maior 
comprimento de terra solta na superfície, e multiplicar pela dose a ser 
utilizada/m² de terra solta na superfície. 
Exemplo: Largura = 10 metros; Comprimento = 5m; dose = 10 g 
p.c./m². 
Cálculo = 10 x 5 = 50 m² x 10 = 500g p.c. distribuídos nos olheiros 
ativos. 

Época de 
Aplicação 

Normalmente uma única aplicação feita em qualquer época do ano é 
suficiente para acabar com os formigueiros. 
Recomenda-se fazer a aplicação do produto nos períodos em que as 
formigas estão em plena atividade, ou ao entardecer, já que o 
carregamento poderá ser feito durante toda a noite e sem interrupção. 

Intervalo de 
Reentrada nas 
Áreas tratadas 

 Logo após a aplicação do produto. Quando reentrar nas áreas 
tratadas utilizar botas. 

Restrições de Uso 

Não aplicar o produto em dias chuvosos, com prenuncio de chuvas ou 
em solos úmidos, evitando assim o umidecimento das iscas. 
O produto acondicionado em saquinhos plásticos de 10 g (microporta-
isca) não deve ser usado em pastagens 

TABELA RELAÇÃO PRODUTOS - CULTURA 

CULTURA 
NOME 

CIENTÍFICO 

NOME 
COMUM 

DESCRIÇÃO 

Florestas 
Acromyrmex 
ambiguus 

Quem-
quem 

Dose: 5g de produto comercial (p. 
c.)/colônia ou 0,00015 g de ingrediente 
ativo (i.a.)/colôlia. 

Florestas Acromyrmex  Quem- Dose: 5 g p.c./ colônia ou 0,00015 g i.a./ 



TABELA RELAÇÃO PRODUTOS - CULTURA 

crassispinus quem colônia 

Florestas 
Acromyrmex  
landolti 

Formigas 
Dose: 5 g p.c./ colônia ou 0,00015 g i.a./ 
colônia 

Florestas 
Acromyrmex 
heyeri 

Quem-
quem 

Dose: 5 g p.c./ colônia ou 0,00015 g i.a./ 
colônia 

Florestas 

Acromyrmex 
subterranes 
subterranes 

Quem-
quem 

Dose: 5 g p.c./ colônia ou 0,00015 g i.a./ 
colônia 

Florestas 
Atta sexdens 
rubropilosa 

Formigas 
Dose: 10 g p.c./ m

2 
de terra solta ou 0,0003 

g i.a./ m
2
 de terra solta 

Florestas Atta leavigata 

Saúva 
cabeça de 
vidro 

Dose: 5 g p.c./ colônia ou 0,00015 g i.a./ 
colônia 

 


