ISCABOLA MULTILURE
Armadilha para captura de moscas-das-frutas
Descrição do Produto
ISCABola Multilure é uma armadilha para captura de moscas-das-frutas. Recomendada em programas de monitoramento ou captura massiva de mosca-das-frutas. Deve ser usada junto com um atrativo alimentar, como o ISCAmosca ou
Torula.

Funcionamento
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ASPECTO:
Armadilha composta por domo superior
em policarbonato transparente e domo
inferior em polipropileno na cor amarela,
com capacidade de 600 ml.
O domo superior tem um porta atrativo
com acesso externo
COMERCIALIZAÇÃO:
Além da armadilha ISCABola de policarbonato, mais durável, é possivel adquirir a
armadilha ISCAbola de polipropileno
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Fotos e ilustrações:

A moscas-das-frutas entra nos pomares em busca de fonte de proteína para
oviposição ou alimentação sendo atraída para dentro da armadilha ISCABola
Multilure pelo odor do atrativo. A mosca entra pelo funil da armadilha, tenta
fugir pela transparência do policarbonato e acaba morrendo por exaustão.
O bojo inferior possui uma área de evaporação que aumenta a eficiência, atratividade e captura, com capacidade de 600 ml. O sistema inédito de vedação
garante que os vapores saiam somente pelo funil por onde a mosca deve entrar, aumentando a eficiência da armadilha.

Uso
Armadilha ISCAbola Multilure é recomendada em programas de monitoramento ou captura massiva de moscas-das-frutas como a Anastrepha fraterculus
e Ceratitis capitata.

Armadilha IscaBola

Indicação de Uso
Adicione o atrativo. Colocar 1 armadilha a cada 2 ha, no mínimo duas por área.
Instalar nas bordas do pomar a 1,6 metros de altura, em local sombreado.
Inspecione a armadilha regularmente.
Substituir a solução sempre que formar bolor ou cheiro de putrecina.

Outras Indicações:
O monitoramento da moscas-das-frutas com Armadilhas ISCABola Multilure é
indicado para o MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS – MIP.

Vantagens

ISCA Mosca

Armadilhas ISCABola Multilure com ISCAMosca permitem a adoção comercial
de sistemas de monitoramento, pois não necessita de mão de obra especializada
na identificação do inseto, já que atrai preferencialmente moscas-das-frutas. Os
dados de flutuação populacional auxiliam na tomada de decisão de controle.
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