SPLAT GRAFO
®

CÓDIGO DO PRODUTO Nº: 10104002

Feromônio para o controle da Grafolita

REGISTRO NO MAPA N. : 013607
Esta ficha técnica não substitui o rótulo
e a bula.

Descrição do Produto

COMPOSIÇÃO:
Acetato de (E)-8-dodecenila, Acetato de (Z)8-dodecenila, Z-8-dodecenol ............ 44,0g/kg
Inertes (óleos e ceras) .......................... 956,0k/kg

O SPLAT® GRAFO é um disruptor sexual para o controle da grafolita. Age impedindo que o inseto alvo cumpra seu ciclo de reprodução e consequentemente
o dano associado.

Produção Orgânica
Por não usar ingredientes tóxicos e ser ecologicamente correto e aceito inclusive
em produção orgânica.

ECRT

CLASSE TOXICOLÓGICA:
Classe IV – produto de baixo Risco Toxicológico
CLASSE AMBIENTAL:
Classe IV – pouco perigoso para o meio ambiente
ASPECTO:
Pasta Branca. Pode ocorrer um acúmulo
de líquido no fundo do recipiente.

Sua formula usa a tecnologia ECRT – tecnologia patenteada de emulsão de liberação controlada representando um grande avanço tecnológico por permitir
diversas estratégias de uso: para altas populações, baixas populações, longo
período ou aquilo que chamamos de colcha de retalho, uma aplicação apropriada para cada situação.

ESTOQUE:
Manter o produto sob refrigeração, temperatura mínima para armazenamento 4°C e máxima 25°C.
Manter o produto na sua embalagem original,
em local fresco, sombreado e seco.

Funcionamento

CUIDADOS:
Mexer bem o produto com uma espátula antes de aplicar. Utilize equipamentos de proteção individual de segurança. Aplicar sempre nas doses recomendadas. Evitar aplicar
nas horas mais quentes do dia.

O SPLAT® GRAFO libera um atrativo criando trilhas de feromônio. Estas trilhas
são reconhecidas pela mariposa macho da Grapholita Molesta, que passa a seguir
o comportamento de aproximação até a fonte de feromônio. A mariposa que
encontra a trilha do feromônio sintético não encontra a trilha da fêmea. Quanto
maior o número de pontos de SPLAT® em relação ao número de fêmeas, maior
a eficiência do controle. Quanto maior o tamanho do ponto maior a duração do
produto.

Uso:
Recomendado para o controle da Mariposa Oriental (Grafolita molesta)

VALIDADE:
Vide embalagem.
EMBALAGEM:
Produto vendido em embalagens de 1kg

Fotos e ilustrações:

Indicação de uso e dose:
Utilize 1Kg/Ha distribuidos em 1000 pontos.
PARA LONGA DURAÇÃO em áreas de baixa infestação utilize dose de 1Kg/Ha
distribuido em 300 pontos.
PARA ENFRENTAR ALTA INFESTAÇÃO use até 2,5Kg/Ha distribuidos em até
3000 pontos.
Embalagem de 1Kg
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