DELTA PLÁSTICA

Armadilha para captura de mariposas

Armadilha Delta Branca

CÓDIGO DO PRODUTO Nº: 10101048

Armadilha Delta Amarela

CÓDIGO DO PRODUTO Nº: 10101049

Descrição do Produto

Armadilha Delta Vermelha

CÓDIGO DO PRODUTO Nº: 10101050

Armadilha plástica com refil com cola entomológica indicada para captura de
mariposas em programas de monitoramento de pragas. Usada em conjunto
com atrativos ISCAlures

Armadilha Delta Verde

Funcionamento

COMERCIALIZAÇÃO:
A armadilha DELTA PLÁSTICA é comercializada na cor branca, amarela, verde e vermelha. Cada unidade contém um telhado,
um cabide de arame e dois refis de papel
com cola entomológica.

A mariposa é atraída para dentro da armadilha DELTA PLÁSTICA pelo odor do
atrativo ISCAlure e fica grudada na cola do refil.

Uso
É usada em conjunto com os atrativos ISCAlures para capturar mariposas em
programas de manejo de pragas.

CÓDIGO DO PRODUTO Nº: 10101053

Fotos e ilustrações:

Indicação de Uso
Para montar a armadilha, dobre o telhado nos vincos, encaixe o vértice e introduza o arame pelos furos. Coloque o refil com cola no fundo da armadilha,
e solte o Iscalure com o feromônio da praga alvo no centro do refil com cola.
Use pinça para manipular o septo.
Feche as abas de proteção do fundo da armadilha.
Troque o fundo colante da armadilha Delta sempre que for observada redução
da adesividade da superfície colante.
O número de armadilhas por hectare deve ser obedecido conforme a recomendação para a cultura e a praga-alvo.

Armadilha Delta montada

Vantagens
Armadilhas DELTA PLÁSTICA iscadas com ISCAlure permitem a adoção comercial de sistemas muito precisos de monitoramento, pois não necessita de
mão de obra especializada na identificação do inseto, já que é especifico para
a praga alvo. Os dados de flutuação populacional auxiliam na tomada de decisão de controle.
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