
Нови можности за контрола на минерот на домат 
(Tuta аbsoluta) во заштитени простори

                            Дозирање и времетраење на Isonet® T

800-1000  диспензери/ha (80-100 диспензери/1000 м2) на поголеми површини 
1000-1200  диспензери/ha (100-120 диспензери/1000 м2) на помали површини
 

10м2   12 м2

 Диспензер  Диспензер

120 диспензери/1.000 м2 100  100 диспензери/1.000 м2 

110 - 120 дена во пролет/лето 
150 - 160 дена во есен/зима

Со различно времетраење на периодот
на ослободување на феромонот: 

                          Неколку примери за ефикасност 
         Штети на листовите     

инфестирани ливчиња/листови        % оштетени плодови 
   Isonet® T       Стандардно средство         Isonet® T       Стандардно средство      

година                                              Isonet® T                          Стандардно хемиско средство  

Тригодишни испитувања врз домат одгледан во оранжерии
(сорта Lancelot) – 2011 – 2013 – Pontecagnano (SA) Италија

Оценети параметри: број на инфестирани листови и оштетени плодови од минерот Tuta аbsoluta на 150 растенија/третмани
Број на третмани со инсектициди извршени во текот на испитувањата
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     Штети на плодовите 



Методот на сексуално збунување се заснова на употребата на посебни 
материи наречени феромони. Феромоните се хемиски материи кои ги 
испраќаат возрасните женки за да ги привлечат мажјаците од истиот вид за 
парење. Кога овие материи се испуштаат во просторот во количина со која се 
компромитира рецептивната моќ на мажјаците, мажјаците не успеваат да ја 
најдат женката која ги повикува и на тој начин се спречува или доцни 
нивното парење.  Тоа доведува до драс тично намалување на 
репродуктивната моќ на инсектот а последователно и до намалување на 
бројот на штетници и на штетите врз културата. 

Што е сексуално збунување  

„... колку збунувачки ...!?
     Н е в о з м о ж н о  е 
да си најдеш партнер.”

Сексуалното збунување не е алтернативен метод на традиционалната контрола, туку тoа треба да биде разбранo како 
основа врз која ќе се обликува заштитата во зависност од карактеристиките на насадите во кои ќе биде применето.  Исто така, во 
случаи  на ниска популација, тоа може да гарантира добра контрола на штетникот.

Што е Isonet® T 
Isonet® T е диспензер за контролирано 
испуштање на феромонот со резервoар 
составен од две паралелни микро цевчиња од 
пластичен материјал. Едното цевче ја содржи 
природната феромонска машавина на 
минерот T.absoluta, додека пак другото има 
алуминиумска жица за да може производот 
да се прицврсти. 

Како функционира Isonet® T
Сексуалното збунување  делува преку хомогена дистрибуција на феромонот во насадите кои треба да се заштитат.  
Ова се постигнува со поставување на  диспензерите Isonet® Т, кои континуирано испуштаат феромон, во заштитени простори, 
спoред дозирањето наведено на етикетата. Факторите кои го регулираат  ослободувањето на феромонот од диспензерот Isonet® Т 
се од физичко-хемиска природа и се поврзани со својствените особини на полимерот и со дебелината на ѕидовите на цевчињата 
кои го сочинуваат   диспензерот како и со просечните температури и движењата на воздухот во заштитените простории. 
Специфичната цевчеста структура овозможува целиот диспензер да остане натопен со активна супстанца дури и кога, во текот на 
сезоната, содржината во неговата внатрешност е намалена. Како резултат на тоа, целокупната површина од која се испушта 
феромонот не се менува во текот на целиот период на изложеност и  натопеноста е константна под еднакви услови.

Иновативно средство за 
контрола на бројноста на 
минерот на домат T.аbsoluta во 
заштитени простори

- Поставете ги  диспензерите на жиците за потпирање (без да ги замотувате или стегате прекумерно) пред садење или во моментот 
на пресадување. 
- Поставете ги, колку што е можно поеднообразно, по целата површина на заштитените простори во кој се применува методот на 
сексуално збунување (види слика на стр. 4). 
- Зголемете ја дозата во близината на рабовите и на влезовите. 
- Таму каде што е можно, поставете го диспензерот Isonet® T на висина од 80 – 100 см од земја. 
- Проверете ја здравствената состојба на садниците што доаѓаат од расадник и доколку е потребно  спроведете третман за 
уништување на штетниците.
- Користете мрежи против инсекти за да ја спречите 
миграција на оплодените женки надвор од заштитените 
простори.
- Повремено проверувајте го нивото на заразеност на 
листовите и на плодовите и, доколку е потребно, спроведете 
соодветен третман.
- Отстранете ги остатоците од претходната култура и дивите 
билки од фамилијата Solanaceае кои растат спонтано во 
заштитениот простор и во негова непозредна близина. 

Покрај неопходниот визуелен мониторинг на 
нападите oд штетникот (пред сè во близина на 
отворите од заштитените простори), T.absoluta 
може да се следи со феромонски стапици 
поставени внатре во заштитените простори и 
надвор од нив. Феромонските стапици се 
активираат со новиот диспензер SELURE Ta; се 
работи за иновативен диспензер со резервоар 
кој гарантира период на мониторинг од 10-12 
н е д е л и ,  в о  з а в и с н о с т  о д  п р о с е ч н а т а 
температура во заштитените простори. 

Предности на Isonet® T

Важноста на мониторингот 

-Ефикасен 
- Компатибилен со активноста на бумбарите
- Дозволен за употреба во органското земјоделство               
- Нема ограничување за највиска дозволена вредност на остатоци (МНР)
- Нема период на каренца и интервал за безбедно враќање во третираната област 
- Може да се користи во комбинација  со биолошки и со хемиски средства за заштита 

Како се применува Isonet® T

             Одобрение од Министреството за земјоделство, шумарство и водостопанство бр 25-1238/18 од 25.12.2018 Дозволен за употреба во 
органското земјоделство  

Isonet® T го произведува Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.

ВНИМАНИЕ!         

Активна супстанца: .............................(E,Z,Z) – 3,8,11-tetradecatrien-1-yl acetate    
                                                                                  (E,Z) – 3,8 -tetradecadien-1-yl acetate                
                                                                                   60 mg/ диспензер (гарантиран минимум)
Формулација на производот:............производ со активна супстанца што испарува (VP)           
Ознаки за опасност:............................. H315: Предизвикува иритација на кожата. 
                                                                                   H410: Многу токсичен за водните организми, со долготрајни ефекти.
Подрачје на примена:.........................Домат, модар патлиџан и пиперка во заштитени простори 
Дозирање: ..............................................800-1000  диспензери/ha (80-100 диспензери/1000 м2) на поголеми површини 
                                                                                   1000-1200  диспензери/ha (100-120 диспензери/1000 м2) на помали површини


