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tutabilirsiniz!
Domates güvesi (Tuta absoluta) 

mücadelesinde,
çiftleşme önleyici feromon

Bitki Koruma

KULLANIM KILAVUZU
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Dişiler tarafından doğal olarak salgılanan eşeysel feromonun, yapay olarak üretilip, 
çeşitli yöntemler ve yayıcı araçlar kullanılarak hedef alanda uygulanmasıyla oluşan 
yapay yoğun koku nedeniyle, erkek bireylerin, çiftleşmek üzere dişilere ulaşmasının 
engellenmesi prensibine dayanır.

Japon Shin Etsu firması, polietilen tüpün içine Domates güvesi (Tuta absoluta) dişi 
feromonunun dolumunu yaparak, Stopmate ticari ismiyle dünyadaki domates 
üreticilerinin hizmetine sunmuştur.

Türkiye’de ruhsat sahibi Sumi Agro Turkey’dir.

KULLANIM TAVSİYELERİ VE UYARILAR

İlk kez kullanacak üreticilerimizin Sumi Agro Turkey firmasının teknik elemanları 
ile iletişime geçmesi önerilir.
Feromon yayıcı tellerin seraya asımı geciktirilmeden dikimden 1-2 gün önce veya 
en geç aynı gün içerisinde yapılmalıdır.
En iyi sonuçlar geniş alanlarda (en az 2 dekar) ve korunaklı domates seralarında 
uygulandığında elde edilir. 
İlk asımlar, dikimden sonra veya üretim sezonu içerisinde kesinlikle yapılmamalıdır.
Bir feromon yayıcı tel, hava sıcaklığına bağlı olarak 120-150 gün aktif olarak 
zararlıyı kontrol eder.
Dikimle beraber uygulanan seralarda, etki süresi biten Stopmate ürününün 
yerine sezon içerisinde mutlaka yenileri asılmalıdır.
Sera içerisinde asılacak monitor tuzaklar ve bitkiler her hafta kontrol edilmelidir.
Kontrol edilen bitkilerde çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta, 
larva ve pupa aranır. Eğer bitkilerde bulaşıklık oranı %3’ün üzerindeyse, resmi 
tavsiyesi olan tercihen doğa dostu bir insektisitle kombine edilmelidir.
Stopmate, diğer hastalık ve zararlılar için yapılan ilaçlamalardan, bitki besleme 
uygulamalarından ve iklimsel olaylardan etkilenmez.
Feromon yayıcı teller, sera içerisindeki metal tellere asılmamalı, çok fazla kıvırıp 
sıkılmamalı.
Seranın iç ve dış temizliğine önem verilmeli, her bir tarafı ve her bir havalandırma 
açıklığı mutlaka insect net (böcek tülü, tercihen 50 mesh) ile kapatılmalıdır. 
İlerleyen bölümlerde de anlatılacağı üzere feromon yayıcı teller, etkili mücadele 
için sera içerisinde eşit bir şekilde dağıtılmalıdır.

ÇİFTLEŞMEYİ ENGELLEME TEKNİĞİ
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SERA İÇERİSİNDE KULLANIMI VE DOZU

Feromon yayıcı teller, birbirlerine paralel olacak şekilde aynı hizaya asılmalıdır.

Her bir feromon 10 m2 lik alanda etkili olduğundan dekara 100 adet feromon yayıcı 
tel gelecek şekilde, homojen olarak, birbirlerine eşit şekilde asılmalıdır. 

Örneğin, 3 metre x 3.3 metre =10 m2 veya 4 metre x 2.5 metre =10 m2 
olacak şekilde asılabilir.

UYGULAMA GÖRSELİ

20 cm 

20 cm 
20 cm 

20 cm 

Stopmate 
Uygulaması

Stopmate’in içerisindeki feromon, havadan ağır olduğundan asım yapılırken 
bitkinin yaklaşık 20 cm üzerinde olması ve de bitki büyüdükçe, bitkinin 20 cm 
üzerinde kalacak şekilde ayarlanması gerekmektedir.
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AVANTAJLARI

Türe özgüdür ve çevreyi kirletme riski yoktur.

Doğal dengeyi korur, faydalılara ve arılara zararsızdır.

Kullanımı kolaydır. 1 kez uygulandığında, sera içi sıcaklığına 
bağlı olarak 120-150 gün süreyle etkilidir.*

Tekrarlayan insektisit, amortisman, işçilik, akaryakıt (mazot) masrafı yoktur.

Entegre üretime, iyi tarım uygulamalarına ve organik tarıma uygundur.

* Etki süresi sonunda üretim devam ediyorsa, uygulama mutlaka tekrarlanmalıdır.

* Stopmate uygulanan sera içerisine dışarıdan, çiftleşmiş ancak yumurta 
bırakmamış dişi Tuta erginlerinin girişini engellemek için havalandırmalara ince 
tül çekilmesi gerekmektedir.

TÜL ÇEKİMİ
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UYGULAMA ÖRNEKLERİ
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TUTA ABSOLUTA KELEBEĞİ VE YUMURTALARI  

TUTA ABSOLUTA LARVASI
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STOPMATE 

MEYVEDEKİ ZARAR 
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SUMI AGRO TURKEY

sumiagroturkiye   www.sumiagro.com.tr


