
Alta efi cácia contra 
a mosca do olival
O controlo mais natural
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O que é Spintor® ISCO? Aplicação terrestre

Como atua?

É a única formulação que inclui o isco e o 
inseticida Spinosade, obtido de forma natural 
por fermentação da bactéria aeróbia 
Saccharopolyspora spinosa.

Spinosade atua por ingestão sobre os adultos que 
se alimentam do isco.
Cada gota criada com a aplicação é uma pequena 
armadilha alimentícia para a mosca do olival.

Aplicar a muito baixo volume, com pulverizador de 
dorso, trator ou moto quatro, criando um jato fi no 
a baixa pressão.

• Utilizar armadilhas de capturas de adultos para       
determinar o momento da aplicação.

• Tratar quando a azeitona estiver susceptível ao   
ataque da mosca.

• Seguir as recomendações dos Serviços Ofi ciais          
da zona.

Spintor® ISCO INSETICIDA

Dose
Volume de calda 

de aplicação

1 l de Spintor® Isco/ ha 5-10 l / ha

Realizar o tratamento concentrando o produto 
em 25% ou 50% da superfície a proteger

Tipo de bico:
use exclusivamente boquil-
has cónicas de 0.8 a 1 mm 
sem difusor, para conseguir 
uma jato muito fi no.

Pressão de trabalho: trabalhar a baixa pressão (1 atm).

Azeite de qualidade

Os ensaios de qualidade realizados de acordo com as 
normas do Conselho Oleícola Internacional indicam que 

não há impacto na qualidade 
das azeitona nem do azeite 
proveniente dos olivais 
tratados com Spintor Isco.
Em nenhum dos ensaios 
realizados se têm encontra-
do resíduos de Spinosade na 
polpa nem no azeite prove-
niente de azeitonas de olivais 
tratados com Spintor® Isco.
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