INSECTICIDA NATURAL
para controlo de lepidópteros
em pomóideas, vinha,
citrinos e pinheiro

MODO DE ACÇÃO COMPLETAMENTE INOVADOR
M.A.C. (Moulting Accelerating Compound) - Acelerador de muda
MIMIC 2F* possui uma acção semelhante à hormona de muda (ecdisona) específica das larvas de lepidópteros.
Actua sobre as larvas jovens provocando uma muda prematura mortal quando o insecto não se encontra ainda
fisiologicamente preparado para ela. As larvas tratadas interrompem imediatamente a sua alimentação evitando-se
assim danos prejudiciais para a colheita.
MIMIC 2F* actua essencialmente por ingestão.

ELEVADA EFICÁCIA NO CONTROLO DE LEPIDÓPTEROS
MACIEIRA E PEREIRA - Dose: 60 ml/hl (ou 0,6 L/ha)
Bichado da fruta (Cydia pomonella)- As aplicações devem efectuar-se com a ajuda de armadilhas sexuais, para determinar o início do voo dos adultos ou
de acordo com as indicações dos Serviços de Avisos. Aplicar após o início das posturas e antes das primeiras eclosões. Repetir passadas 2-3 semanas caso
se a curva de voo se prolongar.
VINHA - Dose: 60 ml/hl (ou 0,6 L/ha)
Traças dos cachos (Eupoecilia ambiguella, Lobesia botrana) - As aplicações devem efectuar-se com a ajuda de armadilhas sexuais que permitam a
determinação do início do voo dos adultos ou de acordo com as indicações dos Serviços de Avisos ou com base em observações das posturas nos cachos.
Aplicar após o início das posturas e antes das primeiras eclosões das larvas repetindo, se necessário, 2 semanas depois se o voo se prolongar.
Piral - Iniciar os tratamentos ao aparecimento das primeiras larvas , repetindo se necessário, 14 dias depois.
CITRINOS - Dose: 60-75 ml/hl+500 ml/hl de óleo de Verão.
Lagarta mineira dos rebentos dos citrinos (Phyllocnistis citrella) - Tratar logo que se observem os primeiros sintomas de ataque nas folhas dos
rebentos jovens em crescimento, repetindo, se necessário, 10-14 dias depois. Não efectuar mais de duas aplicações por ano com o produto, alternando
com insecticidas de familias diferentes.
PINHEIRO - Dose: 300-400 ml/ha
Processionária (Thaumetopoea pityocampa) - Efectuar uma aplicação após a eclosão dos ovos, sobre as lagartas dos primeiros estados larvares.

VANTAGENS

Modo de acção totalmente diferente
Elevada eficácia contra lepidópteros
Selectivo para a fauna auxiliar
Recomendado em Protecção Integrada

MIMIC 2F®
Insecticida acelerador de muda.
Suspensão concentrada com 240 g/l de tebufenozida.
APV nº 3387 concedida pela DGAV
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