
TECNOLOGIA

Decoy RS é um tratamento microbiológico 
eficaz no controle de Rhipicephalus microplus 
(carrapato-do-boi) presentes nos bovinos. 

DILUIÇÃO E APLICAÇÃO

Tratamento em banheiro de imersão:

Limpar o banheiro de imersão antes da 
aplicação, evitando qualquer resquício de 
outros produtos que possam prejudicar o 
resultado.

Caso não seja possível banhar todos 
os animais no mesmo dia, é necessário 
adicionar mais 1L de Decoy RS à calda 
do banheiro de imersão no dia seguinte 
antes de iniciar o banho. 

É recomendável que a cada 3 aplicações 
seja feita uma limpeza no local e a água 
seja trocada.

Agitar bem o frasco de Decoy RS 
antes de usar.

Usar 2L para 10.000L de água.

Fazer o banho com calma, 
um animal por vez. 

Conforme a água for baixando no 
banheiro de imersão, deve-se fazer 
a recarga (ir completando com calda). 
Para a recarga, acrescentar mais  
100 mL do Decoy RS para cada 500L 
de água adicionada. Fazer o mesmo 
procedimento com uma pré-diluição.

É interessante que os primeiros 20 animais, 
depois de passarem pelo banheiro, retornem 
e passem novamente. Nestes primeiros 
animais talvez a mistura ainda não esteja 
tão homogênea e fazer esse procedimento 
garante uma melhor eficiência. 

Deve-se preparar uma pré-diluição antes, 
diluindo 2L do Decoy RS em um tanque 
ou balde, com algo em torno de 20 litros de 
água. Misturar até obter uma calda bem 
homogênea. Esta calda deve ser transferida 
para o banheiro de imersão, e deve ser 
bem misturada com o restante da água. 
O pH ideal para esta calda é entre 5 e 7.

CLASSE: Carrapaticida microbiológico

FORMULAÇÃO: Concentrado emulsionável

ALVO: Rhipicephalus microplus (carrapato-do-boi) 
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• POTENTE DEFENSIVO
• 100% BIOLÓGICO

• NÃO TÓXICO



Ao entrarem em contato com qualquer fase de vida do carrapato (ovo, larva, ninfa e adulto), os conídios 
fúngicos  presentes no Decoy RS se aderem a esse, germinam, e iniciam o processo de penetração, que 
resulta na colonização da praga pelo fungo. Durante o processo de colonização o fungo libera toxinas que 
resultam em letargia e por fim na morte do carrapato. 

MECANISMO DE AÇÃO

ARMAZENAMENTO

CUIDADOS

Realizar a limpeza dos equipamentos antes do uso para que não tenha resíduos de nenhuma 
substância, e também após aplicação.

Aplicar fora dos horários de maior incidência solar, pois os fungos são sensíveis à luz UV. 

Recomenda-se aplicar após as 16h ou em dias nublados. Evitar dias chuvosos.

Recomenda-se o uso de EPI durante a aplicação.

Recomenda-se o uso de água sem cloro para o preparo da calda.

Não aplicar o tratamento Decoy ao mesmo tempo que produtos químicos, pois os conídios dos 
fungos podem ficar inviáveis e interferir negativamente no resultado. Se o químico é utilizado 
para algum outro tratamento, evitar aplicar no mesmo dia, e, se possível, manter um intervalo 
de três a sete dias antes e depois da aplicação do tratamento Decoy.

2 a 8ºC Armazenar na geladeira por até 90 dias.

Controle seguro,
com o poder da natureza.

CONTROLE BIOLÓGICO

O controle biológico tem um mecanismo de ação diferente dos inseticidas químicos. 
Os resultados podem ser notados a partir do quinto dia da aplicação. 
Neste caso, é preciso ter paciência com este tratamento. 
É necessário seguir corretamente todas as indicações para garantir um controle seguro e eficaz da praga.

O tempo de validade compreende o período de transporte sem refrigeração. 
Ao receber o produto, colocar em geladeira.

FALE CONOSCO PARA MAIS INFORMAÇÕES

www.decoysmart.com

(16) 99759-5747
contato@decoysmart.com

http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5516997595747

