O insecto adulto apresenta uma coloração pardo-avermelhado
ou alaranjada sobre a que se destacam uma série de placas de
cor negra.
Tem as asas transparentes e irisadas, e o bordo posterior do
tórax é de cor amarela. Os ovos são achatados e de cor branca. A
larva é ápoda e branca. A pupa é de forma achatada e cor
amarelada que vai escurecendo à medida que progride o seu
desenvolvimento.
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Observam-se geralmente, de duas a três gerações anuais
dependendo das condições climáticas. Passa o inverno no
estado de pupa, que se localiza no solo a pouca profundidade, se
bem que podem encontrar-se indivíduos em todos os estados de
desenvolvimento.

Os adultos da primeira geração aparecem em março ou abril e
passam certo tempo alimentando-se de substâncias açucaradas, como a melaça de alguns homópteros, até alcançar a
maturação sexual e iniciar a postura. Os ovos são depositados
pela fêmea debaixo da pelicula do fruto escolhido. Este deve ter
um nível de maturação adequado e não estar ocupado por outro
ovo.
É típico, pois, deste insecto que
deposite um só ovo por azeitona.

O nível máximo de intensidade de voo
observa-se em julho e outubro, sendo
mais elevado o segundo que o
primeiro.
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Após a eclosão, a larva alimenta-se do
fruto escavando uma galeria pequena e
tortuosa, e uma vez completado o seu
desenvolvimento pupa no interior do
fruto, perto da epiderme.

Larva de
Bactrocera oleae
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DESCRIÇÃO

VA342

NOME COMERCIAL

ECONEX FOSFATO DIAMÓNICO BO KIT
Substância básica para diluir em água em armadilha difusora de atraente, para captura massiva
de fêmeas e machos da mosca da azeitona
Bactrocera oleae + 1 suporte, com uma duração
em campo de 60 dias.

Armadilha descartável em forma de garrafa com 4 orifícios
para permitir a entrada dos insectos diana, principalmente
a mosca da azeitona Bractocera oleae.
A armadilha inclui 20 g da substância básica fosfato diamónio com função de atraente cairomonal ou alimentício,
em pó seco para diluir em água. A armadilha é composta
por um suporte de arame para ser suspensa numa rama da
oliveira.
NOTA: REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2016/548 DA COMISSÃO EUROPEA.

RECOMENDAÇÕES DE USO
Tirar a tampa, juntar água até ao nível indicado na etiqueta
inferior, voltar a tapar, retirar a etiqueta superior para libertar os orifícios…

Bactrocera oleae sobre uma azeitona

CAPTURAS MASSIVAS

De acordo com o Regulamento de Execução (UE)
2016/548 da Comissão Europeia, instalar 1 armadilha por
árvore, até um máximo de 100 armadilhas por hectare. Por
exemplo: para fazer capturas massivas instalam-se de 20 a
100 armadilhas por hectare, segundo a situação e homogeneidade das parcelas.

Suporte em arame
que se fornece com
a armadilha

Colocar as armadilhas assim que se detectem os primeiros
adultos de Bactrocera oleae. As armadilhas serão colocadas na face sul das oliveiras e a uma altura de 1.5 a 2
metros.
No caso de parcelas contíguas com outras que tenham um
alto nível de estragos, recomenda-se reforçar os limites das
mesmas colocando uma barreira de armadilhas separadas
entre si de 5 a 10 metros, como se observa na imagem:
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...e pendurar numa rama na parte sul da árvore a uma altura de 1,5 a 2 metros.

Reabastecer se se evapora mais do que 1/3 da água.
Utilizar luvas de protecção.
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EMBALAGEM
Comercializa-se em caixas de 35 unidades. 28 caixas por
palete. Medidas: caixa 60 x 40 x 27 cm, palete 120 x 80 x
200 cm.
ARMAZENAMENTO DO PRODUTO
O produto deve guardar-se na sua embalagem original e em
lugar fresco e seco, protegido da luz, e nestas condições a
sua eficácia está garantida durante 6 meses desde a data
de fabrico.

