Controlo de Térmitas

Sistema Termigard

PRINCIPAIS VANTAGENS
Aproveita a biologia e o comportamento das
térmitas para transportar a matéria activa
para dentro da colónia, onde não é possível
de tratar através do tratamento por barreira.
Marca a diferença nos tratamentos à base de
químicos, porque não afecta o meio
ambiente, pessoas ou animais. Não produz
odores nem alteração de águas
subterrâneas.
É uma alternativa aos tratamentos por
barreira química em estruturas onde é difícil
ou impossível aplicar um tratamento por
barreira.
Actua sobre a totalidade da colónia e não
apenas nos insectos que entram em contacto
com o insecticida.

CARACTERÍSTICAS
O sistema TERMIGARD baseiabaseia se na utilização
de iscos à base de celulose, cuja extraordinária
apetência e atracção para as térmitas, foi
demonstrada em estudos realizados por
laboratórios acreditados, independentes e
dedicados especificamente para a madeira e sua
protecção Este iscos estão impregnados
protecção.
uniformemente com a matéria activa Diflubenzurão
um inibidor de síntese da quitina, com o qual se
consegue a erradicação total da colónia.
No caso particular das térmitas, o processo de
controlo com este sistema, baseia-se no seu
comportamento social. As térmitas obreiras
estão encarregadas de proporcionar alimento a
todo o termiteiro e transmitem o alimento boca boca ou ânus - boca. Este comportamento
permite
permite-nos
transportar a matéria activa e distribuila entre toda a população.
O isco é consumido pelas obreiras e distribuído por
estas a todo o termiteiro, alojando-se no
organismos das térmitas. Quando as térmitas
começam um ciclo de muda, o que acontece várias
vezes até alcançar a fase adulta, o Diflubenzurão
actuará sobre o organismo impedindo a correcta
do exoesqueleto de quitina, formando- se desta
maneira num insecto que evolui de forma anómala
e que acaba por morrer, ou em qualquer caso não
será capaz de continuar o seu ciclo vital. Desta
maneira vai-se
vai
atingir a exterminação do termiteiro.

TEMOS À SUA DISPOSIÇÃO UM DEPARTAMENTO TÉCNICO
QUE LHE FORNECE TODO O APOIO NECESSÁRIO
PARA A MELHOR APLICAÇÃO E
UTILIZAÇÃO DOS NOSSOS PRODUTOS

Utilize os biocidas com cuidado
Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao
produto antes de o utilizar

Controlo de Térmitas

Sistema Termigard
O PROCESSO METODOLÓGICO
O sistema baseia os seus resultados no
conhecimento do comportamento da térmita, no
meio onde actua, do uso de um isco de excelente
palatibilidade e de um principio activo eficaz para o
controlo de térmitas.
O sistema propõe um processo de actuação que
estabelece as seguintes fases de actuação:
1- O ESTUDO,
ESTUDO é fundamental para atingir o êxito.
É a fase mais importante do processo, para além
de identificar os danos, analisa que factores
proporcionam o ataque da térmita. Uma vez
realizado o estudo estabelecemos os parâmetros
de actuação.
actuação
2- A INSTALAÇÃO,
INSTALAÇÃO pode realizar-se em qualquer
período do ano, ainda que para obter resultados
imediatos é aconselhável que seja realizada
durante a Primavera, período em que a térmita
apresenta uma maior actividade.
3- O CONTROLO,
CONTROLO uma vez estabelecido o
contacto com a colónia,
inicia
inicia-se
a fase de CONTROLO. As estações e
zonas criticas serão revistas periodicamente até se
obter a eliminação da colónia.

PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE ESTA SOLUÇÃO CONSULTE
O NOSSO SITE WWW.COPRATE.PT OU CONTACTE-NOS!
CONTACTE

Utilize os biocidas com cuidado
Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao
produto antes de o utilizar

