
Tuta absoluta

Nota: Alguns pesticidas podem estar disponíveis para o controle dessa praga. Verifique com o Ministério da Agricultura do seu país para saber quais são os pesticidas registrados e as restrições locais para a
sua utilização.
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Traça-do-tomateiro (Marja van
der Straten, NVWA Plant
Protection Service,
Bugwood.org)

Adulto da traça-do-tomateiro
(Marja van der Straten, NVWA
Plant Protection Service,
Bugwood.org)

Orifícios de saída nos frutos de
tomate (Peter Kodwaran,
Ministry of Agriculture Livestock
and Fisheries, West Pokot)

Use transplantes sem pragas.
Inspecione as novas mudas
cuidadosamente antes de serem
transplantadas para o campo ou sob
abrigo
Selar estruturas de portas e
estruturas de janelas de abrigos e
estufas. Tape todas as aberturas com
rede sem insetos (com malhagem
inferior a 1,6 mm)
Remova e destrua as ervas daninhas
que atuam como plantas hospedeiras
alternativas, ex. Datura, Solanum
As ferramentas devem ser limpas
após o uso em campos infestados
Evite a rotação com culturas
solanáceas, como berinjelas, batatas
reno, tomates e capsicum

Procure por danos prematuros de pragas de insetos
em folhas, hastes e frutos, especialmente no terço
superior da plântula.

Procure ovos nas folhas e nos caules
Procure traça e excrementos em folhas, hastes e
frutas. As traças da folhas são largas e tornam-se
gradualmente castanhas e necróticas. Traças de
frutas causam podridão
Procure por furos de saída na superfície de frutas
Procure moscas adultas debaixo das folhas

Use armadilhas de feromonas, armadilhas de luz ou
armadilhas pegajosas para detectar a praga no início
Use uma armadilha de feromônio para uma parcela de
menos de 3.500 m2 e duas armadilhas para parcelas
maiores. Coloque armadilhas na mesma altura que a
cultura. Verifique a armadilha todas as semanas e
conte as traças adultas capturadas. Depois de contar
limpe cuidadosamente as armadilhas. Certifique-se de
que o feromônio não molhe.

Remova os materiais das plantas de tomate infestadas e
destrua, queimando ou enterrando em furos com mais de 50
cm de profundidade. Não despeje frutas infestadas nas bordas
da fazenda, pontos de coleta ou nos mercados
Destruir os resíduos das plantas após a colheita, queimando
ou enterrando.
Aplique produtos nim no solo, na superfície superior das folhas
ou diretamente nas larvas para matar larvas.
Onde as populações de traça-do-tomateiro são baixas (1-3
traças capturadas por semana), use armadilhas de água com
iscas de feromônio para capturar em massa moscas
masculinas adultas e reduzir as populações
As traça-do-tomateiro tem uma série de inimigos naturais que
podem ser usados para controle biológico, incluindo
predadores de hemiptera, hymenoptera parasita (por exemplo,
Trichogramma spp.) e ácaros.
Inspecione os recipientes de colheita, caixas de campo ou
carrinhos, material de embalagem e destrua ou desinfecte se
suspeita que a traça-do-tomateiro esta presente
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LOSE LESS, FEED MORE
Plantwise é uma iniciativa global liderada pelo CABI  www.plantwise.org
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