
TUTAFORT B

Ÿ Fertilizant cu bor, cu efect insectifug;
Ÿ Soluţia naturală (biologică) pentru problemele cauzate de 

Tuta absoluta;
Ÿ TUTAFORT B conţine extracte de plante din familia 

Berberidaceae și Limonene, responsabile de efectul 
creșterii capacităţii de autoapărare a plantelor împotriva 
dăunătorului Tuta absoluta;

Ÿ TUTAFORT B modifică ţesuturile plantelor, prin alterarea 
gustului acestora pentru dăunătorul respectiv;

Ÿ Previne, reduce sau atenuează atacul dăunătorului.

Ÿ După aplicare, pot fi introduse insectele din entomofauna 
utilă utilizate în combaterea biologică; 

Ÿ Este pretabil pentru programele de combatere biologică 
și sistemele integrate de producţie;

Ÿ Produs de mare eficacitate și persistenţă;
Ÿ Fără riscuri pentru persoanele care îl aplică și pentru 

mediu;
Ÿ Nu lasă reziduuri;
Ÿ Nu creează rezistenţă și nu impune respectarea unei 

perioade de pauză după aplicare;
Ÿ Aplicat împreună cu DEFFORT, are efect timp de 10 - 15 

zile;
Ÿ Aplicarea sa regulată asigură diminuarea treptată a 

dăunătorului.

Ÿ Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă;
Ÿ Orice nerespectare a indicațiilor de utilizare poate duce la 

diminuarea eficacității produsului sau la eșec.

A se păstra în ambalajul original, închis ermetic, la o 
Otemperatură cuprinsă între 5 și 35  C.

Bidon de 1 .l

APLICARE FOLIARĂ
Doza: 200 - 300 ml/100 l apă (2-3 l/ha) 
Ÿ Dacă se impune creșterea capacităţii de apărare 

împotriva ciupercilor, adăugaţi ALTOSAN.
Ÿ Nu amestecaţi TUTAFORT B cu alte produse, cu excepţia 

DEFFORT.

Bor (B) 2,00
   din care Bor solubil în apă 2,00
Limonene  0,50
Extracte de plante  4,50

pH: 7,5-8,5, densitate: 1,0-1,2 g/ml

ALTINCO

CARACTERISTICI

APLICARE ȘI DOZARE

COMPOZIȚIE %

ATENȚIONĂRI

CONDIȚII DE PĂSTRARE

AMBALAJE

PRODUCĂTOR

AVANTAJE ȘI BENEFICII

w
w

w
.n

at
ur

ev
o.

ro

CARACTERISTICI BIOLOGICE

Tuta absoluta este o insectă (molie) din familia Gelechiidae, 
cunoscută sub denumirea de molia frunzelor de tomate. Este 
originară din America de Sud, fiind semnalată pentru prima dată în 
Europa în anul 2006 și în România în 2009.

Tuta absoluta este în principal un dăunător al culturilor de tomate, 
dar poate ataca și alte plante din familia Solanaceae, având un 
potențial de reproducere foarte ridicat (10 - 12 generații/an). Ciclul 
biologic este între 29 - 38 de zile, în funcție de condițiile de mediu. O 
femelă depune cca 260 ouă. Ouăle sunt depuse pe partea inferioară 
a frunzelor, au formă cilindrică, de culoare crem și o lungime de 
0,35 mm. Larvele la eclozare au culoare crem, capul negru și o 
lungime de 0,5 mm. La dezvoltarea completă ajung până la 7 - 10 
mm și sunt de culoare galben-verzuie, uneori cu tentă roșcată. 
Stadiul larvar este de 13 - 15 zile. Adultul are culoare brună-
cenușie, cu pete mici negre pe aripile anterioare, o lungime de 5 - 7 
mm și anvergura aripilor de 8 - 10 mm.

Larvele atacă toate părțile aeriene ale plantelor (frunze, tulpini, 
fructe) și produc pagube în toate stadiile de dezvoltare a acestora.

Larvele pot fi depistate cu ușurință deoarece preferă staționarea pe 
muguri, flori sau fructe în formare se văd resturi de culoare neagră 
produse prin hrănire. Dăunătorul iernează în stadiul de ou sau pupă.

PAGUBE PRODUSE DE TUTA 
ABSOLUTA

PE FRUNZE
În cazul atacului pe frunze, larvele produc prin hrănire mine 
neregulate, care în stadiu avansat de atac se necrozează.

PE TULPINI
Galeriile produse de larve în tulpini influențează negativ 
dezvoltarea plantelor, cauzând uneori uscarea parţială a 
acesteia.

PE FRUCTE
Fructele pot fi atacate încă de la apariție. Larvele penetrează 
prin pețiol, produc galerii care depreciază valoarea calitativă 
a fructelor, galeriile formate putând fi invadate ulterior de 
patogeni secundari.

TUTA ABSOLUTA
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