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Вредител: Tuta absoluta (сем. Gelechiidae; разред Lepidoptera) 

Tuta absoluta е листоминиращ молец предизвикващ сериозни икономически 

щети, особено по доматите. Потенциалните загуби при не третирани култури 

могат да достигнат до 50 – 100 %. Ларвите на молеца пробиват листата, стъблата 

и плодовете. По повредите могат да възникнат и вторични инфекции. 

 
Мониторинг: Феромонови капани 

    Феромон  

   (2 капсули в опаковка): 

  1 оп.:       16.02 лв/оп 

  250 оп.:     ОТСТЪПКА 

  500 оп.:     ОТСТЪПКА 

  1000 оп.:   ОТСТЪПКА 

 

 

 
Уловка тип  Delta:15.26 лв.         Tutasan® (воден капан):  16.43 лв. 

Биологична борба: Macrolophus-System  250 – 87.44 лв. 

Macrolophus caliginosus: хищно насекомо, което се храни 

с ларвите и яйцата на широк спектър от неприятели.  

Тъй като развитието му е бавно е необходимо да се внесе в 

началото на сезона. Веднъж достигнал максималната си 

сила е изключително ефективен срещу Tuta absoluta, 

оранжерийната белокрилка, акари, въшки. 

Внасят се 0,5 – 2 индивида на м², 2 – 4 пъти през 

интервал 1 – 2 седмици. 

Nutrimac 10gr – яйца на Ephestia, за хранене на 

Macrolophus – 47.58 лв 

 

За механично улавяне на насекоми: 

ЛЕПНЕЩИ ПЛОСКОСТИ 20бр. 25/40см   54,72 лв 

ЛЕПНЕЩИ РОЛКИ 30см/100м    159,39 лв 

ОТСТЪПКА ПРИ ПОКУПКА НА КАШОН Цените са с включено ДДС! 

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ И НАШИТЕ БОМБУСИ ЗА ОПРАШВАНЕ 
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Водния капан Tutasan® на BIOBEST® е специално разработен за 

мониторинг и борба с листоминиращия молец Tuta absoluta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устройство на капана:  

    -червена табла интегрирана с преливна система. 

    -зелена кошничка с капаче за капсулата с феромон. 

Начин на ползване: 

Разпределете капаните равномерно в оранжерията (2-3 капана на декар). 

Поставете ги в реда на растенията на височина около 20 см. от 

почвата/субстрата. Напълнете таблата с вода до максималното ниво на 

преливната система. Добавете приблизително 100 мл. растително масло за да 

се образува маслен слой над водната повърхност. Свържете маркуча на 

капковата инсталация към капана. По този начин ще се компенсира 

изпарението и ще се поддържа необходимото ниво на вода в капана. 

Преливната система предотвратява загубата на масло чрез източване на 

излишната вода. Поставете капсулата феромон в зелената кошничка и я 

затворете с бялата капачка. Фиксирайте кошничката с феромона в дупката в 

центъра на таблата.  

 

Кошери Бомбуси, Bombus terrestris, за опрашване 300 лв 

Троен кошер. Multi Hive За открити площи. Период на опрашване:  

6-8 седм. Брой пчели при получаване на кошера - 3х > 80 бр. 

(3 отделни клолонии в корпус от стиропор). 

1. Ябълки, череши, круши, праскови, кайсии/3бр./10 дка 

2. Ягоди, малини др./2-3бр./10 дка 

3. Слънчоглед, рапица/3-4бр./10 дка 

4. Пъпеши, тъквички/1-2бр./10дка 

 

 

Стандартен кошер. Standard Hive new 150 лв 

Период на опрашване: 6-8 седм. Брой пчели при 

получаване на кошера - 60-80. 

1. Домати/1/1,5-2,5 дка. 

2. Пипер/1/5 дка. 

3. Ягоди/1/1 дка. 
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