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SOLUÇÃO ECONÔMICA E EFICAZ NA PROTEÇÃO FLORESTAL
PLANEJAMENTO
E GESTÃO NO
CONTROLE
DE FORMIGAS
CORTADEIRAS
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COMO REALIZAR UM CONTROLE EFICIENTE COM ATTA MEX-S
A formulação da isca formicida ATTA MEX-S
é resultado de pesquisas e inovações em
tecnologia. O produto faz parte dos programas
de controle das formigas cortadeiras em culturas
agrícolas e florestais. Para que este programa
alcance o máximo sucesso é necessário um
planejamento com informações da área a ser
controlada e da praga.
Um planejamento estratégico com informações
confiáveis e realizado de forma precisa resultará
em alta eficiência no controle e na redução de
custos. Veja quais as principais informações
necessárias para o seu planejamento de
controle.

HISTÓRICO DE MANEJO DA ÁREA
Faça um levantamento de todo o histórico da área,
verificando informações importantes como culturas
agrícolas utilizadas e métodos utilizados no controle de
formigas cortadeiras.
OUTROS DADOS RELEVANTES:
• Localização da propriedade em que se encontra o
projeto florestal
• Características da cobertura vegetal existente
• Características da topografia
• Características meteorológicas (precipitação anual e
temperatura)
• Histórico de controle de formigas cortadeiras
(intervenções, método de controle e produtos utilizados)

INFESTAÇÃO DA PRAGA (FORMIGAS CORTADEIRAS)
Os inimigos a serem vencidos nos reflorestamentos são as formigas cortadeiras. O conhecimento
sobre a infestação da área deve seguir critérios técnicos e estatísticos confiáveis.
INFORMAÇÕES A SEREM LEVANTADAS:
• Método de amostragem (parcelas, transectos e outras)
• Esforço amostral (porcentagem da área amostrada)
• Espécies de formigas cortadeiras predominantes
• Infestação atual por hectare e por classe de tamanho
dos ninhos
• Tamanho médio dos formigueiros (m2)
• Nível de forrageamento dos formigueiros
• Período de forrageamento (horas do dia)
• Danos de desfolha
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CONTROLE COM ATTA MEX-S
Formatar um plano de ação vai permitir realizar
o controle com precisão, evitando erros e
desperdícios. O controle com iscas formicidas
ATTA MEX-S tem objetivo de eliminar os
formigueiros, reduzindo a infestação da praga e
possibilitando maior produtividade da cultura.
Mas, para isso, é fundamental determinar com
exatidão as doses do produto, o método de
aplicação, o número de equipamentos e o número
de funcionários necessários para atividade.
VARIÁVEIS DO PLANO DE AÇÃO:
• Área a ser controlada (ha)
• Período de controle (meses do ano)
• Método de controle (manual/mecanizado)
• Nível de atividade de forrageamento dos
formigueiros
• Condições ambientais dos talhões
• Doses de iscas a serem aplicadas

REGISTRO E INFORMAÇÕES DAS APLICAÇÕES DE ISCAS

A eficiência no controle de formigas cortadeiras
com aplicação de iscas formicidas depende de
uma série de variáveis, seja ambiental da área ou
seja da biologia da praga. Com as informações
das aplicações, podemos subsidiar melhorias
operacionais, redução de custos, pesquisas e
desenvolvimento de novas tecnologias.
DADOS A SEREM COLETADOS:
• Data do controle
• Local
• Responsável pela aplicação
• Número de colaboradores (devidamente
capacitados)

O CONTROLE ESTÁ EM SUAS MÃOS

• Método de controle
• Equipamentos de aplicação
• Sistema de controle e georreferenciamento
das doses
• Informações da atividade dos formigueiros
(forrageamento e limpeza)
• Informações meteorológicas (condições reais
de temperatura, umidade relativa do ar e
nebulosidade)
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Para maiores informações entre em contato
com nosso departamento comercial/técnico:
0800 18 3000
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0800 18 3000
Rua Uruguai, 2.100 - Pq. Ind. Cel. Q. Junqueira
CEP 14075-348 - Ribeirão Preto - SP
Fone: (16) 3628-1010
www.unibras.com.br - atendimento@unibras.com.br
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