
Ο Ιός που όλοι θέλουν
να έχουν

ΑΑ∆Α: 14.738

Έγκριση 120 ηµερών

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Για βέλτιστα αποτελέσµατα, οι εφαρµογές του Tutavir®, 
προτείνεται να ξεκινούν νωρίς την καλλιεργητική περίοδο, αµέσως 
µετά τις πρώτες συλλήψεις των ακµαίων στις φεροµονικές 
παγίδες. Με αυτόν τον τρόπο πέρα από το πρώτο επίπεδο του 
τρόπου δράσης (Άµεση Επίδραση) εκµεταλλευόµαστε από νωρίς 
τα υπόλοιπα τρία επίπεδα. Η Συνεχής Επιµόλυνση, η Κατακόρυφη 
Μετάδοση (από στάδιο σε στάδιο και γενιά σε γενιά) και η 
Αποδυνάµωση του Πληθυσµού οδηγούν σε Έλεγχο του 
Πληθυσµού ο οποίος διατηρείται καθ’ όλη την καλλιεργητική 
περίοδο. 
Το Tutavir® συνδυάζεται άριστα µε τα Φυτοπροστατευτικά 
σκευάσµατα ενισχύοντας την δράση και τη διάρκεια τους. Για την 
ολοκληρωµένη Φυτοπροστασία της Tuta absoluta αποτελεί 
αναπόσπαστο κοµµάτι του προγράµµατος µαζί µε το Isonet-T, το 
NeemAzal T/S, το Rapax AS και το Tricholine. 

●  Ιδανικό εργαλείο διαχείρισης ανθεκτικότητας του εχθρού. 
●   Άριστη συνδυαστικότητα 
●   Εφαρµογή µέχρι και την ηµέρα συγκοµιδής (PHI 0 ηµέρες) 
●   Μηδενικά υπολείµµατα 
●   Συµβατό µε τους ωφέλιµους µάκρο-οργανισµούς
●   Αντοχή στην έκπλυση 
●   Χαµηλή δοσολογία: 5-20κ.εκ./στρ.
●   Έως και 25 εφαρµογές / καλλιεργητική περίοδο
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Εφαρµογή Tutavir® 

To Tutavir® αποτελεί το καινοτόµο Εντοµοκτόνο της Andermatt
που περιέχει τον Εντοµο-παθογόνο Ιο Phthorimaea operculella
Granulovirus για τον έλεγχο της Tuta absoluta
σε Θερµοκηπιακή και Υπαίθρια Τοµάτα
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Τρόπος ∆ράσης – 4 Επίπεδα

To Tutavir® λειτουργεί µε κατάποση. Οι νεαρές προνύµφες τρεφόµενες µε φυτικά µέρη, καταναλώνουν ιικά σωµατίδια που
επικάθονται στις διάφορες φυτικές επιφάνειες. Μετά την πρόσληψη τους τα σωµατίδια του ιού ενεργοποιούνται. Σε διάστηµα 2-4 ηµερών 
ο Ιός προσβάλλει τα περισσότερα όργανα του εντόµου εχθρού και οι προνύµφες σταµατούν να τρέφονται και θανατώνονται 
(1. Άµεση Επίδραση).
Μετά την θανάτωση των προνυµφών απελευθερώνονται από το σώµα τους εκατοµµύρια νέα ιικά σωµατίδια στον περιβάλλοντα χώρο, 
προσβάλλοντας και άλλες υγιείς προνύµφες (2. Συνεχής επιµόλυνση).
Οι προνύµφες πιο προχωρηµένης ηλικίας που δεν θανατώνονται άµεσα, µεταδίδουν τον Ιό στα επόµενα στάδια (νύµφη, ακµαίο) έως 
και τις επόµενες γενιές (3. Κατακόρυφη Μετάδοση). Σε περιπτώσεις καταπονήσεων του εντόµου-εχθρού, ο Ιός ενεργοποιείται
και προκαλείται εκ νέου έξαρση της Ίωσης και περαιτέρω µείωση του πληθυσµού. Η ύπαρξη και  µετάδοση του Ιού ανάµεσα
στα διάφορα στάδια και γενιές αποτελεί ένα µοναδικό χαρακτηριστικό που καθιστά την Tuta absoluta ευάλωτη σε εφαρµογές µε 
εντοµοκτόνα (4. Αποδυνάµωση Πληθυσµού).

Νεαρή προνύµφη

Μεγαλύτερη προνύµφη

3. Κατακόρυφη Μετάδοση 4. Αποδυνάµωση Πληθυσµού

Ο Ιός µεταδίδεται στα επόµενα στάδια
και γενιές

Ενεργοποίηση του Ιού λόγω καταπονήσεων
Περαιτέρω µείωση του πληθυσµού

1. Αµέση Επίδραση 2. Συνεχής Επιµόλυνση 

Oι προνύµφες θανατώνονται Ο Ιός µεταδίδεται στο χώραφι

●  Tutavir @10κ.εκ/στρ.  ●   5 εβδοµαδιαίες εφαρµογές

Αποτελεσµατικότητα% ζηµιά σε φύλλα 7 DA-E

Αψέκαστος Μάρτυρας

Bacillus thuringiensis subsp.
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Tutavir (100 ml/ha)
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