ARMADILHA JACKSON

CÓDIGO DO PRODUTO Nº: 10101009

Descrição do Produto

CLASSE TOXICOLÓGICA:
Produto não tóxico

Armadilha Jackson é uma armadilha muito usada em programas de monitoramento de moscas-das-frutas (Ceratitis capitata) com atrativo ISCAlure TMLplug.

CLASSE AMBIENTAL:
Produto não perigoso para o meio ambiente

Armadilha para captura de moscas-das-frutas

Funcionamento
A moscas-das-frutas (Ceratitis capitata) é atraída pelo odor liberado pelo ISCAlure
TMLplug e é capturada na Armadilha Jackson em um reﬁl com cola.

COMPOSIÇÃO:
Telhado de plástico poliuretano.
Cabide de arame galvanizado.
Reﬁl de papel com cola tato permanente.

ASPECTO:
O telhado é feito com plástico poliuretano
com proteção UV; o cabide é de arame
galvanizado;
ESTOQUE:
Não exige cuidados especiais de estoque.

Uso
Recomenda-se a Armadilha Jackson juntamente com o ISCAlure® TMLplug para
atrair os adultos de Ceratitis capitata. Através de inspeções periódicas é possível determinar a presença desta espécie e a sua ﬂutuação populacional no pomar.

Indicação de Uso
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 equidistante das
armadilhas.
As armadilhas devem ser instaladas numa altura média de 1,7 metros do solo.
Os dados coletados devem ser anotados em uma planilha apropriada.
A periodicidade da inspeção e anotação dará dados para análises de ﬂutuação
populacional e informações para tomada de decisão de controle.
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.

VALIDADE:
Não se aplica.
EMBALAGEM:
A armadilha Jackson é comercializada com
um telhado plástico, um cabide de arame
e um cesto para o atrativo.
Painel comprado separadamente.

Vantagens
Armadilhas Jackson iscadas com ISCAlure TMLplug 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 Ceratitis
capitata. Os dados de ﬂutuação populacional auxiliam na tomada de decisão
de controle.
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