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O ISCAlure® Tuta é um septo de borracha impregnado de feromônio que
tem o odor exalado pela fêmea da traça do tomate. Este odor comunica
ao macho um chamado para copular. Este septo é usado em armadilhas
Delta para monitoramento da traça do tomate. A ação do feromônio atrai
o macho para dentro da armadilha delta onde ficam grudados num refil
de papel.
O monitor inspeciona periodicamente as armadilhas a procura de traças
capturadas. Ao encontrar mariposas na armadilha, conta-as anotando em
planilha. Baseado nestes dados de campo é possível tomar decisão de
controle. O resultado invariavelmente é maior eficiência do método de
controle.

1. INSTRUÇÕES DE USO DO PRODUTO:
1.1. CULTURA E ESPÉCIE MONITORADA:
O produto é recomendado para monitoramento da Traça do Tomate (Tuta absoluta) na
cultura do tomate.

1.2. INFORMAÇÕES SOBRE OS EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO:
O produto deve ser aplicado através das armadilhas do tipo Delta.

1.3. DOSES DE APLICAÇÃO:

Aplique uma unidade de ISCAlure® Tuta para cada armadilha Delta. Recomenda-se o
uso de 2 armadilhas Delta por área protegida de plantio, ou 4 armadilhas por hectare.
Siga a recomendação de técnico habilitado para ajustar a densidade indicada do
ISCAlure® Tuta de acordo com a densidade populacional da praga.

1.4. INÍCIO, NÚMERO, ÉPOCAS OU INTERVALOS DE APLICAÇÕES:
Inicie o monitoramento após o transplantio da muda do tomate. Monitore durante até a
colheita. Adicione um novo septo de ISCAlure® Tuta a cada 20 dias, substituindo a isca
antiga por uma nova.

1.5. MODO DE APLICAÇÃO
• Monte a armadilha Delta.
• Pendure a armadilha na alça de arame.
• Coloque o fundo colante no interior da armadilha Delta.
• Use uma pinça retire o septo ISCAlure® Tuta da embalagem.
• Largue o septo 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 padrão a 20 cm do ponto mais alto da planta, dê duas
voltas na alça de arame para melhor fixação.
• Aplique 1 unidade de ISCAlure® Tuta para cada armadilha Delta. Recomenda-se o
uso de 2 armadilhas Delta por área protegida de plantio, ou 4 armadilhas por hectare.
Siga a recomendação de técnico habilitado para ajustar a densidade indicada de
ISCAlure® Tuta de acordo com a densidade populacional da praga.
• Adicione um novo septo ISCAlure® Tuta a cada 20 dias, substituindo a isca antiga por
uma nova.
• Troque o fundo colante da armadilha Delta Padrão sempre que for observada redução
da adesividade da superfície colante.

1.6. INTERVALO DE SEGURANÇA:
Tendo em vista o tipo de produto (feromônio) e a modalidade de aplicação não é
necessário se estabelecer intervalo de segurança.

1.7. INTERVALO DE REENTRADA DE PESSOAS NAS CULTURAS E ÁREAS
TRATADAS:
Tendo em vista o tipo de produto (feromônio) e a modalidade de aplicação, não é
necessário se estabelecer intervalo de reentrada de pessoas nas áreas tratadas.

1.8. LIMITAÇÕES DE USO:
• Uso exclusivamente agrícola.
• Não aplicar em dias chuvosos.

1.9. INFORMAÇÕES SOBRE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL A SEREM UTILIZADOS:
Durante a aplicação use luvas de látex e equipamentos de proteção constantes do item
precauções gerais.

2. PRECAUÇÕES DE MANUSEIO/PROTEÇÃO À SAÚDE HUMANA:
2.1. MECANISMOS DE AÇÃO, ABSORÇÃO E EXCREÇÃO PARA O SER
HUMANO:
ISCAlure® Tuta é um septo de látex impregnado com os acetatos de tetradecatrienila
e tetradecadienila que são liberados em baixíssimas concentrações para atrair os
insetos, sendo totalmente seletivo. Não apresenta toxicidade humana. Não é
absorvido pelas vias oral, dermal ou inalatória.

2.2. EFEITOS AGUDOS E CRÔNICOS:
Não é absorvido por seres humanos e portanto não apresenta efeitos tóxicos.

2.3. EFEITOS COLATERAIS:
Não apresenta.

2.4. PRECAUÇÕES GERAIS:
• Leia e siga as instruções deste rótulo e da bula.

