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Magnet™ MED
Para o controlo da Mosca do Mediterrâneo

Magnet™ MED

Magnet™ MED é um sistema para o controlo da
Mosca do Mediterrâneo que se baseia na técnica de
Atract & Kill.

Este produto de rápida aplicação mantém-se ativo
durante toda a campanha e é o aliado perfeito de
outras ferramentas para controlo da praga.

O atrativo de Magnet™ MED apresenta um potente
poder de atração e elevado grau de eficácia. 

Caraterísticas e vantagens
Formato leve e compacto
Fácil de transportar, pronto a usar
Fácil e rápido de colocar devido ao sistema de gancho
Duração e eficácia durante um mínimo de 6 meses
Controlo durante todo o ciclo. Minimização da população da 
praga mesmo após a colheita
Baseado no controlo das fêmeas
Reduzida manipulação
Apto para a agricultura biológica
Solução ecológica com excelente perfil para o ambiente

Praga

Usos
autorizados 

Dose

Monotorização

Danos

Mosca do Mediterrâneo
Ceratitis capitata.

Citrinos (laranjeira, laranjeira-azeda,
limoeiro e tangerineira), 

pomóideas (macieira, pereira e 
marmeleiro), prunóideas (ameixeira, 
damasqueiro e pessegueiro).

50-75 un./ha

Monitorize as fêmeas de Ceratitis 
capitata por meio de armadilhas 
iscadas com atrativos alimentares.

Coloque uma armadilha por cada 2-5
ha; pelo menos, 2 armadilhas por bloco.

Inspecione as armadilhas 
semanalmente, sexando os indivíduos.

Inspeccione os frutos com regularidade, 

As larvas produzem um estrago directo 
nos frutos que provoca a podridão e 
queda dos mesmos.

Este sistema é adequado às 
exigências do mercado.

Dados Magnet™ MED 

Magnet™ MED, 
eficácia e controlo num só gesto.

©2019 Suterra LLC. Todos os direitos reservados. SuterraTM é uma designação comercial de Suterra LLC. 
Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura. Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto 
antes de o utilizar.
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Redução de capturas 
Citrinos

Mosca do Mediterrâneo
Ceratitis capitata

Magnet™ MED

Distribua as unidades pela
parcela

Coloque Magnet™ MED na
parte externa das árvores,
no lado lado mais exposto à 
radiação solar e tão alto quanto 
possível

Coloque as unidades em
ramos resistentes

Magnet™ MED reduz a população de
Mosca do Mediterrâneo

Redução de danos
Citrinos

Magnet™ MED protege a qualidade dos frutos
por meio do controlo da Mosca do Mediterrâneo
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Produto para uso em agricultura biológica no âmbito do Reg. (CE) 889/2008. Autorização de venda n.º 0411.
Pode ser necessário recorrer a outros métodos de controle em função de uma monitorização e um seguimento de culturas adequados.
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Pode ser necessário recorrer a outros métodos de controle em função de uma monitorização e um seguimento de culturas adequados.
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