
FORMICIDA
AGRÍCOLA

E FLORESTAL
FORISK AG formicida
desenvolvido com características 
exclusivas tornando o produto 
altamente palatável e atrativo a 
praga, composto pelo ativo 
SULFLURAMIDA, elimina 
totalmente o formigueiro de 
forma eficaz e definitiva, causa 
efeito dominó gerando resíduo 
em carcaça e fezes, produto com 

baixa toxicidade e fácil aplicação.
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FICHA TÉCNICA

Nome comercial: FORISK AG. Princípio ativo: SULFLURAMIDA.
Grupo Químico: Sulfonamida fluoroalifática. Nome Químico: N-ethylperfluoro-octane-1-sulfonamide.
Nº CAS:  4151-50-2. Tipo de formulação: GRANULADO (PELLETS).
Composição:
SULFLURAMIDA..................................................................................................................................................................0,3% p/p
ATRATIVO, DILUENTE SÓLIDO, UMECTANTES E ANTIOXIDANTE.................................................................99,7% p/p
Estado Físico: Sólido (granulado).
Modo de Ação: Sulfluramida é um inseticida de ação lenta. Sulfluramida mata os insetos pelo 
rompimento do fluxo normal de prótons, usado por suas células de armazenamento de energia, para 
criar o ATP. Havendo o rompimento das mitocôndrias as reservas energéticas são consumidas 
provocando a morte dos insetos.
Registrado no MAPA sob n°: 04103.
Apresentação: Saco de 500 g e 1 kg.

MODO DE USO/APLICAÇÃO:
Identificando a formiga e dimensionamento do formigueiro.
Principal etapa para obter eficiência no manejo é através da identificação da espécie do inseto e da 
metragem de terra revolvida. Com essas informações, se calcula a quantidade necessária de Forisk-AG 
para a eliminação.
  • Primeiro passo: identifique e meça o murundum (Identificação do monte de terra solta de um 
formigueiro). 
   • Segundo passo: identifique a espécie a ser eliminada (sauva e quenquém).

Acromyrmex (quenquéns)
Popularmente conhecidas como “quenquéns”. Usam folhas e outras partes vegetais para cultivar o fungo que 
serve de alimento para a colônia. Constroem ninhos subterrâneos, geralmente formados por duas a onze 
câmaras ligadas entre si por um único canal de saída externa. Na entrada do canal há geralmente um tubo de 
palha entrelaçada, onde desembocam algumas saídas chamadas de “olheiros”. Algumas espécies acumulam 
montes baixos de terra escavada nas proximidades do ninho, onde frequentemente encontramos também os 
restos envelhecidos do cultivo do fungo. São consideradas pragas agrícolas, causando sérios danos especial-
mente a pastagens, cultivos de cana-de-açúcar, eucalipto e jardins ornamentais.

Atta (saúvas, içás ou tanajuras)
Popularmente conhecidas como saúvas, içás ou tanajuras. Utilizam folhas, frutos, sementes, galhos e partes de 
flores para cultivar o fungo do qual se alimentam. Seus ninhos são construídos no solo, podendo ter várias 
centenas de câmaras subterrâneas, distribuídas em uma profundidade de até oito metros (dependendo da 
espécie). A arquitetura do ninho facilita a saída de gás carbônico produzido pelas formigas e possibilita a 
entrada de oxigênio, mantendo o meio interno ventilado. A escavação do ninho e sua limpeza geram um 
acúmulo de terra (murundum) em torno da colônia com até dois metros de altura e os montes secundários 
(menores) podem estar espalhados por vários metros em torno do principal. As formigas desse gênero causam 
consideráveis prejuízos econômicos, afetando a agricultura e a pecuária em diferentes regiões das Américas ao 
cortarem grandes quantidades de biomassa vegetal em áreas de pastagem, florestas e cultivos comerciais.

Acromyrmex (quenquéns)

Atta (saúvas, içás ou tanajuras)

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO
 

CEATOX: 0800 722 6001

GRUPO QUÍMICO: SULFONAMIDA FLUOROALIFÁTICA.
NOME COMUM: SULFLURAMIDA.

ANTÍDOTO: TRATAMENTO SINTOMÁTICO.
TELEFONE PARA EMERGÊNCIA: +55 (43) 3432-9500.

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO E BULA
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FICHA TÉCNICA

APLICAÇÃO DA ISCA:
Momento da aplicação de FORISK-AG:
A aplicação da Isca formicida Forisk-AG deve ser realizada quando os formigueiros a serem eliminados, em 
uma determinada área, estejam em plena atividade externa no mesmo período. Saber a hora certa de 
começar o combate é um fator muito importante. Por isso, se alguns formigueiros cessarem suas atividades 
devido a chuvas prolongadas, combate inadequado, entrada de máquinas e implementos, ou quaisquer tipos 
de interferências, aguarde até a maioria deles retomem suas atividades normais. Se houver necessidade de 
repasse, este deverá ser realizado somente após 60 a 90 dias da primeira aplicação. As aplicações sucessivas, 
sem respeitar esse intervalo de tempo, podem ocasionar a não aceitação das iscas. Lembre-se: não aplique o 
produto em dias chuvosos, com ameaça de chuvas ou em solos úmidos. A umidade pode prejudicar o 
transporte das iscas para o interior do formigueiro, comprometendo assim a eficiência do controle.

ARMAZENAMENTO ADEQUADO:
Armazená-lo em lugar seco, ventilado e coberto, evitando o contato com piso e mantendo-o na embalagem 
original, fechada. Não armazene junto a outros produtos químicos - como inseticidas, fungicidas, herbicidas e 
combustíveis - ou produtos que exalem cheiro forte, pois poderão prejudicar sua atratividade.

DIMENCIONANDO A AREA AFETADA PARA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO:
Para cada m² de terra solta, aplicar 8 gramas da Isca Formicida FORISK AG. Por exemplo, se o maior 
comprimento for 10 metros, e a maior largura for 6 metros, a área total será de 10x6 = 60 m². Neste caso serão 
necessárias 60 doses de 8 gramas, que dará um total de 480 gramas.

• Aplicar ao lado do olheiro de alimentação fora do murundum (monte de terra).
• Olheiros de alimentação com formação de carreiros.
• Em olheiros de abastecimento com terra solta, lado contrário de onde as formigas 
estão retirando a terra.
• Carreiros secundários que se unem a um principal.
• Em olheiros de abastecimento sem terra solta, fazer a aplicação a 20 cm de 
distância e em qualquer um dos lados.

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO E BULA

LOCAIS IDEAIS PARA APLICAÇÃO DA ISCA:

LOCAIS NÃO INDICADOS PARA APLICAÇÃO:

• Em olheiro de limpeza (ventilação).
• Dentro do olheiro.
• No carreiro primário e secundário. 

Docas

Rosetas


