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uggo

® 

Isca moluscicida de ação rápida para aplicação 

em todas as culturas, inclusive em arroz irrigado 

Eficiente contra caracóis e lesmas 

Formulação resistente à água 

Único ingrediente lesmicida com 
registro para uso agrícola no Brasil 
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Ingrediente ativo 

30 g/kg fosfato férrico. 

Informação sobre o ingredien
te ativo 

O ingrediente ativo contido no S/uggo
"' é o 

fosfato férrico, que ocorre também natura l
mente no solo. Caso não seja ingerida pelos 
moluscos, a substância é totalmente degra
dada em ferro e fosfato pelos micro
organismos presentes no solo. Portanto, 
nenhum efeito negativo é causado no meio 
ambiente. O ingrediente ativo controla seleti
vamente lesmas e caracóis. 
Nenhum impacto negativo é esperado em 
organismos benéficos como besouros ou 
minhocas. 

Iscas resistentes à chuva e à

água 

As iscas do Sluggo
® são muito estáveis e 

duráveis em áreas úmidas, isto se deve ao 
fato do fosfato férrico não ser solúvel em 
água. 

A isca de a lta qualidade degrada-se lenta
mente no campo, proporcio

Utilizdvelem 
campos inundados 

nando a longo prazo a 
proteção das plantas.

O pr ocesso d e  
fabricação es,reci
al de Sluggo cria 
uma is ca altamen

te co m primid a 
sem geração de 

pó. Isto permite a 
fácil aplicação man ual 

ou com uso de espalha
dores. 

Pode ser usado em campos de 
arroz irr igado. 

Alta densidade de iscas por m
2 

Mu itos estudos científicos demonstraram 
que as lesmas e os caracóis tem um compor
tamento de forrageamento relativamente 
inespecífico e que o efeito de atração das 
iscas é limitado a alguns centímetros. 

Plantações para aplicação 

Portanto, é muito importante conseguir a 
maior densidade de isca possível ao espa
lhar os grânulos, de modo que os moluscos 
encontrem as iscas antes de se alimentarem 
de uma planta de cultivo. Po r esta razão que 
Sluggo

"' foi formulado para garantir uma
elevada densidade de isca em torno de 60 -
340 grânulos/m2

, 

dependendo da taxa de 
dosagem e da espécie de lesma e caracol. 

Modo de ação 

O Sluggo
® é ingerido pelos moluscos, impe

dindo-os rapidamente de se alimentar das 
plantações. O ingrediente ativo leva a altera
ções celulares em seu sistema digestivo, 
principalmente no papo e no hepatopâncre
as. 
Em pouco tempo, interrompem sua alimenta
ção e se recolhem em suas tocas, onde 
morrem dentro de poucos dias. 

Segunda ação: Primeira ação: 
Hepatopâncreas Papo 

Como o efeito não é baseado na desidrata
ção, a eficiência do produto não será reduzi
da pelo clima úmido. Ao contrário da aplica
ção de iscas à base de metaldeído, não 
ocorrem excreções dos caracóis. Se S/ug
go

®
for aplicado, d ificilmente caracóis mortos

serão visíveis nas plantações, já que estes
antes se recolhem para suas tocas. Conse
quentemente, para considerar o s ucesso do 
tratamento, deve-se analisar a redução na 
destruição das plantações e não na quantida
de de caracóis m ortos. 

Sluggo· 

Eficiência contra espécies de 
lesmas e caracóis 
em diferentes 
culturas. 

S/uggo
"' vem 

confirmando sua 
excelente eficá
cia em diferentes 
ensaios científi
cos e experimen
tos práticos. 

Bons resultados foram 1.esma sealimentando 
obtidos no controle de da 1w. 
lesmas, desta forma ofere-
cendo uma proteção confiável para as culturas.

Teste de eficácia em canola 
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■ Sluigo• 7 kg/ha Controle 
■ Produto de compara��º 7 kg/ha,

ingrediente ativo 5 % 

Teste de eficácia em alface 
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ingrediente ativo 5 % 
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Eficiência contra o Caramujo 
Dourado na plantação de 
arroz 

A proteção das 
plantas contra o 
Caramujo Dou
rado "Pomacea

caniculata" é 
uma preocupa
ção crescente 
em todo o mun
do. 

Em determinadas 
circunstâncias, como 
em campos inundados de 
plantação de arroz, o Sluggo

® ainda oferece 
uma confiável proteção para as plantas, 
como comprova os estudos. 

Eficácia contra o Caramujo Dourado 
(Pomacea caniculata) 
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redução da aliment.>ção 

■ S/uuo� 40 kg/ha 

mortalidade 

■ Produtos à base de meraldeido, 40 kg/ha 

Eficácia contra o caramujo dourado em arroz 

no Japão 
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■ S/uaao• 20 kg/ha Cor 1trole 

■ Produtos à base de metaldeido. 20 kg/ha 

Eficiência contra o Caramujo
gigante-africano 

Os danos causados pelo Caramujo-gigante
africano é um problema crescente em mui
tos países tropicais. Devido ao seu enorme 
tamanho, a quantidade necessária de iscas 
é substancialmente maior em comparação 
com outras espécies de lesmas e caracóis. 

Para esta praga, o S/uggo
® 

CQramujo-gigan te .. 

Ofr'iCOr'lO 

também provou sua 
eficiência em dife

rentes testes. 

Desta forma, é 
c o m p r o v a d o  
que o ingredin
te ativo é uma 
solução perfeita 
e a m b i e n t a l
mente correta 
contra todos os 

tipos de caracóis. 

Eficácia contra o Caramujo-gigante-africano 
(Achatina fulica) 
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■ SIUBSO• 40 kg/ ha 

mortalidade 

■ Produtos à base de metaldeído, 40 kg/ha 

Sluggo
® 

Tempo de aplicação e taxa de 
aplicação 

O S/uggo
® é geralmente espalhado diretamen

te após a semeadura ou plantio. 

Contra o Caramujo Dourado, a isca Sluggo
® 

deve ser aplicada diretamente após o transplan
te de mudas de arroz na plantação. Se o arroz 
foi plantado diretamente, a aplicação deve ser 
feita diretamente após a cultura emergir. Como 
a entrada do caramujo na lavoura se dá pelos 
canais de irrigação, a recomendação é de apli
car as iscas com uma densidade de 20 kg/ha ao 
longo dos canais e nas áreas vizinhas destes. 
Nas demais áreas, somente é necessário apli
car as iscas se houver infestações muito fortes. 

A aplicação deve ser repetida assim que forem 
verificadas várias áreas sem iscas visíveis no 
campo. Sluggo

®

pode ser 
ap l icado manual
mente, com espa
lhadores de fertili
zantes ou aplica
dores especiais 
de g r ân u l o s  
para lesmas e 
caracóis. 

Alvos 

Lesma 

Caracol 

Caramujo-
grande 

Dosagens 

4,0 a 6,0 
kg/ha 

20,0 -40,0 
kg/ha 

Culturas 

Todas as 
culturas com 

ocorrência 
destas 
pragas 

Arroz irrigado 
pré 

germinado 

ARQUIVO BEQUISA 

PROIBIDA REPRODUÇÃO


	1: Sluggo Pg. 1
	2: Sluggo pg2
	3: Sluggo Pg3



