• Depois de cuidar dessas áreas, o Dunks® pode ser usado nas áreas que coletam
água e de onde a água não pode ser removida ou drenada. Como por exemplo,
cobertas de piscinas, laguinhos ornamentais, fontes e barris para coleta de águas
pluviais.

Orientação para o uso de Dunks ® contra mosquitos (larvicida)
O QUE SÃO DUNKS ? (leia a embalagem do produto)
®

• Dunks® (larvicida) utiliza um tipo de bactéria, que ocorre naturalmente, no controle dos mosquitos
antes que eles comecem a voar, picar e se tornem adultos com potencial de transmissão de
doenças.
• Dunks® não usam produtos químicos para combater os mosquitos.
• Eles são eficientes contra mosquitos e larvas da mosca negra e são recomendados para uso nos
tanques ou fontes onde vivem peixes, sapos, girinos e outros tipos de animais aquáticos.
• De acordo com estudos realizados, quando o Dunks® é ingerido ou entra em contato com a pele ocorre uma ligeira
irritação. Por esse motivo, evite que o material do Dunks® entre nos olhos e lave as mãos depois do uso.

QUANDO USAR
• A melhor época para usar o Dunks® no New York State é entre os meses de abril a setembro, quando os mosquitos
estão ativos. A incubação dos mosquitos é mais frequente nos climas quentes.
• Dunks® faz efeito durante cerca de 30 dias, sendo assim necessária uma nova aplicação após esse periído.*

ONDE E COMO USAR

• Um Dunk® pode tratar 100 pés quadrados da água de superfície (área de 10’ x
10’). Isso equivale a 8 banheiras, ou o tamanho de uma vaga de estacionamento
de carro.
• Dunks® pode e deve ser partido em pedaços se a área que precisa de
tratamento medir menos de 100 pés quadrados. Leia e siga as instruções do
rótulo.
• Os Dunks® flutuam, e isso é normal. A ação de flutuação dissolve lentamente o
dunk, liberando a bactéria.
• Dunks® começam a matar a larva do mosquito em questão de horas. Você notará a diferença no período de
48 horas.
• Dunks® dura 30 dias. A aplicação deve ser repetida durante toda a temporada dos mosquitos.*

OUTRAS MEDIDAS QUE VOCÊ PODE TOMAR
Os mosquitos podem procriar em pequenas quantidades de água – como uma tampinha de garrafa!
Para minimizar a procriação dos mosquitos:
• Remova, entorne ou esvazie a água parada em todos os recipientes
• Troque a água frequentemente de objetos como bebedouros para pássaros.

• Dunks®, assim como outros larvicidas, devem ser usados SOMENTE na sua própria PROPRIEDADE, em pequenas
áreas com água contida e que NÃO POSSA ser drenada.

• Preencha buracos ou tocos de árvores podres que possam represar água.

• Antes de usar Dunks®, procure áreas na sua propriedade onde haja água parada, ou onde a água fique represada
depois da chuva. Esses são os lugares onde os mosquitos, incluindo os da espécie Aedes albopictus, podem
colocar seus ovos.

• Cubra itens de jardinagem com plástico ou lona bem esticados, para que não represem água.

• Se for possível, evite o represamento de água nessas áreas. Esvazie e vire para baixo baldes, potes de plantas
vazios, barcos tipo canoas e carrinhos de mão. Limpe as calhas entupidas para que a água flua livremente por elas.
Coloque tampas nas latas de lixo que ficam ao ar livre.

• Guarde barcos cobertos ou virados de cabeça para baixo.
• Vede e conserte rachaduras de fossas sépticas quebradas ou não vedadas.

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES
Linha para informações sobre Zika NYSDOH: 1-888-364-4723
http://www.health.ny.gov/zika
www.cdc.gov/zika/

Latas de lixo sem tampa e pilhas Calhas entupidas podem
de lixo coletam água. Mosquitos represar água e criar um lugar
podem procriar nesses lugares.
para procriação de mosquitos.

Tanques de jardim e piscinas
mal mantidos podem ser
ponto de procriação.

Brinquedos, pneus e
ferramentas de jardinagem,
quando cheios de água, podem
ser pontos de procriação.

* Dunks ou produtos larvicidas semelhantes que usam a bactéria Bacillus thuringiensis israelensis (BTI) encontram-se à venda na maior parte
das lojas de artigos para casa, ferramentas, jardinagem, viveiros de plantas e lojas de tanques para jardins.

Limpe as folhas velhas, mas não jogue folhas velhas e detritos
do jardim em bueiros. Se fizer isso, pode impedir que a água
escorra, criando poças onde os mosquitos podem colocar ovos.

Torneiras vazando podem
fornecer água na qual os
mosquitos procriem.

Porões, espaços de ventilação
de sótãos e telas quebradas
permitem que os mosquitos
entrem na sua casa.
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