ISCALURE TMLplug

CÓDIGO DO PRODUTO Nº: 10102012

Atrativo para mosca-das-frutas

REGISTRO NO MAPA N. : 08105
Esta ficha técnica não substitui o rótulo
e bula.

Descrição do Produto

COMPOSIÇÃO:
Trimedlure.....................................555,5 g/kg
Ingrediente Inerte
(plug de Policriamida)...............444, 5 g/kg

O ISCAlure TMLplug é um atrativo específico e seletivo para a mariposa macho
da Mosca-das-frutas (Ceratitis capitata). Quando usado com armadilhas Jackson
ou ISCAbola Multilure identifica a presença da praga além de auxiliar na tomada
de decisão de controle com dados precisos de flutuação populacional do inseto.

ISCAlure
ISCAlures são evaporadores de feromônio, impregnados em septos de borracha.
As liberação são controladas e constantes e similares a do inseto alvo. Muito utilizado em sistemas de identificação de presença, flutuação populacional e captura massiva.

Funcionamento
A ação do paraferomônio atrai o macho para dentro da armadilha. Na armadilha
Jackson as moscas ficam grudadas num refil de papel com cola. Na armadilha
ISCAbola as moscas entram pelo funil e ficam presas ao tentar sair pelo domo
superior transparente.

Uso
O ISCAlure® TMLplug é usado para atrair os adultos de Ceratitis capitata para
armadilhas Jackson ou ISCAbola Multilure. Através de inspeções periódicas é
possível determinar a presença desta espécie e a sua flutuação populacional
no pomar.

Indicação de Uso
Montar as armadilhas antes de fazer a instalação, inclusive colocando os refis
com cola e os atrativos. Siga as instruções de montagem da armadilha.
Utilize uma pinça para manipular o atrativo.
Não coloque o atrativo na armadilha com a mão, para evitar a contaminação
pelo paraferomônio do lado de fora da armadilha. Havendo esta contaminação, o inseto não entra na armadilha prejudicando o monitoramento.
Numere as armadilhas, identificando a armadilha, o atrativo e o campo onde
ficarão. Coloque as armadilhas 3m para dentro do pomar. Pendure as armadilhas no terço superior da planta, entre 1,80m a 2,10m do solo.

CLASSE TOXICOLÓGICA:
Classe IV – produto de baixo Risco Toxicológico.
CLASSE AMBIENTAL:
Classe IV – pouco perigoso para o meio
ambiente.
ASPECTO:
Pelete de cera de vermelho translucido.
ESTOQUE:
Manter o produto em sua embalagem original, em local seguro e isolado de alimentos
e bebidas.
PRECAUCÕES:
Usar luvas descartáveis de látex quando
retirar o septo de dentro do envelope barreira plástico aluminizado, cuidando para
não tocar na armadilha com a mesma
luva que entrou em contato com o septo.
Pendurar as armadilhas Delta Plásticas no
terço superior da copa da planta, a aproximadamente 1,80m do solo.
VALIDADE:
Dois anos após data de fabricação. Verifique
na embalagem.
EMBALAGEM:
O ISCAlure TMLplug é comercializado em
embalagens de 10 unidades.

Fotos e ilustrações:

Faça a contagem dos insetos retirando-os do piso aderente. Recomenda-se
que o monitoramento seja realizado pelo menos uma vez por semana, sempre
no mesmo dia da semana. Trocar o piso aderente quando verificada a perda
parcial de aderência.
Troque os septos com paraferomônio a cada 6 semanas.

Dose:
Recomenda-se o uso de 1 a 2 armadilhas por hectare. No caso de áreas com
menos de dois hectares utilize pelo menos duas armadilhas, para possibilitar
o uso do dado da média de capturas. Faça uma distribuição eqüidistante das
armadilhas.
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