ANAMED - 2021

Atrativo para moscas-das-frutas
Descrição do Produto
ANAMED 2021 é um atrativo para moscas-das-frutas em pasta, próprio para
mistura com inseticida em aplicações de isca-tóxica.
Sua composição em pasta protege a formulação da chuva dando maior durabilidade além disso não atrai insetos benéficos como abelhas e vespas.

ECRT
Tecnologia patenteada para Liberação Controlada de Voláteis.
Assim como o SPLAT, o ANAMED faz parte de uma linha de produtos baseados na tecnologia de emulsões ECRT. Com esta inovadora tecnologia, o atrativo para moscas-das-frutas e o inseticida adicionado são incorporados na
pasta da emulsão e ganham algumas qualidades muito interessantes:
. Resistência à chuva;
. Resistência à degradação ultra-violeta;
. Durabilidade de mais de 15 dias.

Funcionamento

CÓDIGO DO PRODUTO Nº: 10104004
COMPOSIÇÃO:
Emulsão de óleos e ceras com proteínas e
essências de frutas, conservantes e emulsificantes.
VALIDADE:
Verifique o rótulo.
COMERCIALIZAÇÃO:
Embalagens de 15Kg.
ESTOCAGEM:
Estocar em lugar sombreado.
CUIDADOS:
AGITE ANTES DE USAR. NÃO MISTURE
ANAMED EM ÁGUA. ANAMED NÃO É TÓXICO, É BIODEGRADÁVEL.
POR PRECAUÇÃO MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS. NÃO REAPROVEITAR A EMBALAGEM.

Fotos e ilustrações:

A pasta do ANAMED 2021 deve ser misturada ao inseticida e aplicada com equipamento especial. As moscas atraídas até o ponto de liberação ingerem a mistura e morrem pelo efeito letal do inseticida. Consulte seu agrônomo para obter
a recomendação do melhor inseticida.
Indicação de Uso
Acrescente o atrativo ANAMED a uma formulação inseticida para moscas-dasfrutas registrada na cultura de interesse. Misture bem a isca tóxica até que todo o
conteúdo apresente aspecto homogêneo.
A isca tóxica deve ser distribuída com auxílio de equipamento especial. Evite o
contato direto da formulação com as frutas.
Mantenha o monitoramento do pomar com armadilhas durante toda a safra. Caso
o nível de controle estabelecido para moscas-das-frutas na cultura não seja atingido, providencie a aplicação de métodos de controle adicionais. Havendo dúvidas, consulte um engenheiro agrônomo.

Indicação de Uso
Acrescentar o atrativo ANAMED a uma fórmulação inseticida registrada para
moscas-das-frutas na cultura de interesse. Misture bem a isca tóxica até que
todo o conteúdo apresente aspecto homogêneo.
A isca tóxica deve ser distribuída com auxilio de equipamento especial. Evitar
o contato direto da formulação com as frutas.
Mantenha o monitoramento do pomar com armadilhas durante toda a safra,
caso o nível de controle estabelecido para moscas-das-frutas na cultura seja
atingido providencie a aplicação de métodos de controle adicionais. Havendo
dúvidas consulte um engenheiro agrônomo.

Doses
Nas bordas – 1 kg por hectare. A dosagem pode variar conforme o formato da
área de produção.
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