ISCALURE TUTA

Atrativo para captura da Traça do Tomate

Descrição do Produto
O ISCAlure TUTA é um atrativo específico e seletivo para a mariposa macho da
Traça do Tomate (Tuta absoluta). Quando usado com armadilhas Delta Plástica
identifica a presença da praga além de auxiliar na tomada de decisão de controle
com dados precisos de flutuação populacional do inseto.
Por capturar um número grande de traças pode ser usado para captura massiva
exercendo efetivo controle.

ISCAlure
ISCAlures são evaporadores de feromônio, impregnados em septos de borracha.
A liberação é controlada e constante, similar a do inseto alvo. Muito utilizado em
sistemas de identificação de presença, flutuação populacional e captura massiva.

Funcionamento

CÓDIGO DO PRODUTO Nº: 10102006
REGISTRO NO MAPA N. : 03201
Esta ficha técnica não substitui o rótulo
e bula.
COMPOSIÇÃO:
Acetatos de (E,Z,Z) - 3,8,11 -Tetradecadienila
..........................................................................1,4g/kg
Outros ingredientes: látex (borracha natural)
...................................................................998,6g/kg
CLASSE TOXICOLÓGICA:
Classe IV – produto de baixo Risco Toxicológico.
CLASSE AMBIENTAL:
Classe IV – pouco perigoso para o meio
ambiente.
ASPECTO:
Septo de látex. Evaporador de formato
cilíndrico.
ESTOQUE:
Manter o produto em sua embalagem
original, em local seguro e isolado de alimentos e bebidas

A ação do feromônio atrai o macho para dentro da armadilha Delta onde ficam
grudados num refil de papel.

VALIDADE:
Verifique na embalagem.

Vantagens

EMBALAGEM:
O ISCAlure Tuta é comercializado em embalagens de 20 unidades.

Feromônios sintéticos são específicos para a praga alvo e por isso práticos, pois
somente a praga alvo é atraída, facilitando a inspeção da armadilha e viabilizando
programas de monitoramento de pragas. Com a informação de captura de insetos adultos é possível antecipar as práticas de controle antes que estes gerem
danos na cultura, trazendo maior eficiência no uso de inseticidas e economia por
redução de aplicação de inseticida e dano fruto.

Fotos e ilustrações:

Uso
O ISCAlure® TUTA é recomendado para monitoramento e controle da Traça
do Tomate através das armadilhas do tipo Delta.

Indicação de Uso
MONITORAMENTO:
Inicie o monitoramento logo após o transplantio da muda do tomate, monitorando até o encerramento da colheita.
COLETA MASSAL

Embalagem com 20 unidades

Instale as armadilhas logo após o transplantio das mudas de tomate. Use este
sistema como uma alternativa de controle da praga até o final da colheita.
Após montar a armadilha Delta, pendure-a na alça de arame. Coloque o fundo
colante no interior da armadilha Delta. Use uma pinça para retirar o septo
ISCAlure® Tuta da embalagem e largue-o na parte interna da armadilha com
cola tato permanente. A cola fixará o septo.
Feche as abas de proteção na frente e no fundo da armadilha. Pendure as
armadilhas Delta a 20 cm do ponto mais alto da planta, dando duas voltas na
alça de arame para melhor fixação.
Troque o fundo colante da armadilha Delta Padrão sempre que for observada
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