
Nucleopolyhedrovirus (HearNPV)

Lagarta (Helicoverpa sp.) Lagarta (Helicoverpa sp.)

O PRODUTO

Lagarta (Helicoverpa sp.) 
infectada por Diplomata

GRUPO:
Inseticida microbiológico

ALVOS:
Lagarta do algodão (Helicoverpa armigera), 
Lagarta da maçã (Heliothis virescens) e
(Helicoverpa zea) Broca grande do fruto 

INGREDIENTE ATIVO:
Baculovírus Helicoverpa armigera

INDICAÇÃO:
Todas as culturas

FORMULAÇÃO:
Suspensão concentrada (SC)

REGISTRO NO MAPA: 19.716
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APLICAÇÃO:

Pulverização terrestre ou aérea. Aplicar preferencialmente no fi nal da tarde ou dias nublados, com temperatura 

entre 25ºC e 35ºC e umidade relativa do ar mínima de 60%. Realizar limpeza prévia do equipamento de 

pulverização. Regular e manter o nível do pH da calda entre 5 e 8,5. Não realizar aplicação simultânea com 

produtos à base de Cobre (Cu).

FORMULAÇÃO:

A formulação SC possui especial característica de proteção ao vírus HearNPV, permitindo melhor tolerância às 

adversidades do campo (umidade, temperatura e raios ultravioleta).

MECANISMO DE AÇÃO:

Infecção larval: o produto tem ação iniciada após a ingestão das partículas virais pelas lagartas, que ocorre 

durante o ataque das mesmas às folhas e partes das plantas tratadas com o produto. O vírus age no intestino 

da lagarta, provocando infecção com consequente redução da alimentação e locomoção, levando-a à morte. 

As lagartas mortas pela ação do Diplomata fi cam com aspecto liquefeito e contribuem para dispersar o vírus 

no ambiente. O processo ocorre entre 5 a 10 dias. O efeito é mais rápido em lagartas de primeiros instares de 

desenvolvimento.

BENEFÍCIOS:

- Sua ação ocorre somente em insetos da ordem dos lepidópteros.

- Ideal para Manejo Integrado de Pragas (MIP).

- Indicado para manejo de resistência de insetos-praga a inseticidas químicos.

- Preserva inimigos naturais das pragas.

- Fácil associação com outros métodos de controle.

- Não possui período de carência.

ARMAZENAMENTO:

- Indicado para manejo de resistência de insetos-praga a inseticidas químicos.
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ATENÇÃO: SIGA RIGOROSAMENTE AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NO RÓTULO, NA 
BULA E RECEITA. UTILIZE SEMPRE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. 
NUNCA PERMITA A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO POR MENORES DE IDADE. FAÇA O 
MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS. DESCARTE CORRETAMENTE AS EMBALAGENS E 
RESTOS DE PRODUTOS. USO EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA.
CONSULTE SEMPRE UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO.
VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRONÔMICO.


