M a g n e t TM M E D
1 sa q u e ta (2 5 isc o s)

Formulação: Isco pronto a usar (RB) com 10 mg ou 0,03 % (p/p) de deltametrina
AV 0411
Classificação ADR: UN3077

Classificação CLP: PERIGO

Documento de Transporte - UN 3077, MATÉRIAS
PERIGOSAS DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, SÓLIDAS,
N.S.A. (contém deltametrina), 9, III, 9

Características
O MagnetTM MED é um isco pronto a usar (RB) à base do inseticida piretróide deltametrina e está indicado
para o controlo da mosca do mediterrâneo (Ceratitis capitata). Atua por contacto e ingestão, afetando o
sistema nervoso dos insetos ao interferir como modulador dos canais de sódio. Este produto destina-se
apenas ao uso profissional.
O MagnetTM MED é um sistema composto por dispositivos de formato adequado a serem facilmente
pendurados nos ramos das árvores. No interior de cada dispositivo estão contidos os atrativos alimentares,
enquanto a superfície externa é coberta com inseticida. Os adultos de mosca do Mediterrâneo são atraídos
pelo atrativo alimentar e ao contactarem com a superfície do dispositivo, são afetados pela ação inseticida.
Usos autorizados: Citrinos (laranjeira, laranjeira-aze-da, limoeiro e tangerineira), diospireiro, vinha (uva de
mesa e uva para vinho), pomóideas (macieira, pereira e marmeleiro), prunóideas (ameixeira, damasqueiro e
pessegueiro).
Modo de Aplicação: Instalar 50 a 75 iscos por hectare, dependendo da suscetibilidade da cultivar e do histórico
de infestações de mosca do Mediterrâneo na parcela onde os iscos vão ser colocados. Instalar MagnetTM MED
antes da mudança de cor dos frutos, preferencialmente na presença de baixos níveis populacionais de adultos
de mosca do Mediterrâneo e em qualquer caso antes que a cultura se torne suscetível ao ataque. A dose
requerida deve ser ajustada de acordo com experiência de campo (cultivar, pressão da praga, etc.).
Pendurar cada dispositivo, inserindo a parte terminal do ramo no gancho. Verificar se o painel está bem preso
ao ramo. Os dispositivos devem ser colocados na parte superior das plantas (árvores ou cepas), no lado de
maior exposição solar (lado virado a Sul). Escolher um ramo forte que não seja provável que quebre ou que
venha a ser podado antes do fim da campanha. Evitar colocar os iscos muito próximo ou imediatamente acima
de frutos em desenvolvimento, de modo a evitar o contacto direto com os mesmos.

MagnetTM MED é um produto SUTERRA
Esta informação não dispensa a leitura atenta do rótulo nem a consulta das listas atualizadas
emitidas pela DGAV, assim como, todas as suas orientações em relação à utilização e
manuseamento de produtos fitofarmacêuticos.
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