
SU AGI Code: 71945

Armadilha para captura de adultos de mosca-do-Mediterrâneo (Ceratitis capitata) em fruteiras, pela 
técnica de atração e morte
Isco pronto a usar (RB) com 0,0075 g de lambda-cialotrina/armadilha.

Este produto pode ser usado em Modo de Produção Biológico

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, 
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

25 x 1 PC

L1088686  PORT/05A SU AGI Code: 71945
Mod.: 130522

ATENÇÃO
• Provoca irritação cutânea.
• Provoca irritação ocular grave.
• Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
• Manter fora do alcance das crianças.
• Evitar respirar poeiras e vapores.
• Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.
• Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
• Evitar a libertação para o ambiente.
• Usar luvas de proteção e vestuário de proteção.
• SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavar abundantemente com água e sabão.
• SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários 

minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
• Recolher o produto derramado.
• Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

UFI: 33S4-Y0XM-A002-VQX7

Autorização de Venda nº 1725, concedida pela DGAV

Titular da Autorização de Venda:
PROBODELT S.L.
Ctra Canal Amposta Sant Jaume, Km 1I- 43870 Amposta, Tarragona
Espanha

Lote N.º e Data de produção: ver embalagem

Distribuído por:
Syngenta Crop Protection – Soluções para a Agricultura, Ldª
Av. D. João II – Edifício Adamastor, Torre B, nº 9-I, 13º piso – 1990-079 Lisboa
Tel. 21 794 32 00 / www.syngenta.pt
Serviço de emergência 24h: 21 352 47 65
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A armadilha contém una película impregnada com inseticida, lambda-cialotrina, na parte interior da tampa, e um atrativo constituído por acetato de amónio, hidrocloreto 
de trimetilamina e putrescina. Os adultos de mosca-do-Mediterrâneo são atraídos para dentro da armadilha e em contacto com o inseticida acabam por morrer. A lamb-
da-cialotrina pertence ao grupo dos piretróides, atua por contacto ao nível do sistema nervoso dos insetos, como modelador dos canais de sódio (IRAC MoA grupo 3A).
Classificação do modo de ação das substâncias ativas de acordo com IRAC:

GRUPO 3A INSETICIDA
UTILIZAÇÕES, DOSES/ CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Culturas Praga
Nº de

armadilhas / ha
Método e Época de Aplicação

Laranjeira
Tangerineira 
(inclui clementina e híbridos)
Limoeiro
Pomelo

Mosca-do-Mediterrâneo
(Ceratitis capitata)

40 – 80 Desde o desenvolvimento do fruto até à colheita (BBCH 71-89). A colocação das 
armadilhas de KARATE TRAP C deve ser feita aproximadamente 45 dias antes do 
amadurecimento da fruta. A duração da proteção é aproximadamente 120 dias, 
dependendo das condições climatéricas.
A densidade de armadilhas por hectare, vai depender do nível populacional da 
praga, da densidade do pomar (n.º de árvores) e do tamanho da parcela a tratar. As 
densidades mais elevadas (maior n.º de armadilhas), devem ser utilizadas no caso 
de variedades mais suscetíveis aos ataques de mosca-do-Mediterrâneo, quando 
existam maiores níveis populacionais da praga ou em parcelas mais pequenas 
(parcelas com menor área).
É necessário proceder a uma boa monitorização da praga a fim de detetar aumentos 
súbitos dos níveis populacionais da praga para, se necessário, utilizar meios de luta 
complementares, nomeadamente, efetuar um tratamento com inseticida autorizado 
para a finalidade.

Macieira
Pereira
Pereira-nashi 
Marmeleiro
Nespereira
Pessegueiro
Nectarina
Damasqueiro
(=alperceiro, alpercheiro)
Ameixeira
Cerejeira
Videira (uva de mesa)

50 – 80

Extensão de autorização para utilizações menores (ao abrigo do Art. 51.º)
As finalidades abaixo indicadas são da inteira responsabilidade do utilizador no que diz respeito à eficácia ou à fitotoxicidade do produto.

Culturas Praga
Nº de

armadilhas / ha
Método e Época de Aplicação

Diospireiro
Romãzeira
Figueira
Abacateiro
Mangueira
Actinídia (kiwi)
Anoneira

Mosca-do-Mediterrâneo
(Ceratitis capitata)

50 – 80

Desde o desenvolvimento do fruto até à colheita (BBCH 71-89). A colocação das 
armadilhas deve ser feita aproximadamente 45 dias antes do amadurecimento 
da fruta. A duração da proteção é aproximadamente 120 dias, dependendo das 
condições climatéricas. A densidade de armadilhas por hectare, vai depender do 
nível populacional da praga, da densidade do pomar (n.º de árvores) e do tamanho 
da parcela a tratar. As densidades mais elevadas (maior n.º de armadilhas), devem 
ser utilizadas no caso de variedades mais suscetíveis aos ataques de mosca-do- 
Mediterrâneo, quando existam maiores níveis populacionais da praga ou em parcelas 
mais pequenas (parcelas com menor área).
É necessário proceder a uma boa monitorização da praga a fim de detetar aumentos 
súbitos dos níveis populacionais da praga para, se necessário, utilizar meios de luta 
complementares, nomeadamente, efetuar um tratamento com inseticida autorizado 
para a finalidade.

MODO DE APLICAÇÃO
•  As armadilhas devem ser distribuídas de forma homogénea pela parcela, podendo reforçar- se um pouco mais nas bordaduras, normalmente por onde entra a mos-

ca-da-fruta.
•  A armadilha deve ser colocada mais ou menos a meio da altura da copa, na parte sudeste da árvore, onde existam folhas suficientes, para que a armadilha fique 

protegida. Após colocar no ramo, deve fechar o gancho da tampa.
PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS
ATENÇÃO
• Provoca irritação cutânea.
• Provoca irritação ocular grave.
• Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
• Manter fora do alcance das crianças.
• Evitar respirar poeiras e vapores.
• Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.
• Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
• Evitar a libertação para o ambiente.
• Usar luvas de proteção e vestuário de proteção.
• SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavar abundantemente com água e sabão.
•  SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de 

contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
• Recolher o produto derramado.
• Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
• Ficha de segurança fornecida a pedido.
• Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.
• Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.
• Depois da utilização do produto, lavar todo o vestuário de proteção.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV). Telef: 800  250 250

UFI: 33S4-Y0XM-A002-VQX7
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A embalagem das armadilhas e das recargas, depois de inutilizadas, assim como as armadilhas, 
depois de usadas, deverão ser entregues num ponto de retoma autorizado.

Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores fora do 
nosso domínio pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.
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