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ΠΡΟΣΟΧΗ 

Εύφλεκτο αερόλυμα.
Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό

Δηλώσεις προφύλαξης: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από 
παιδιά. Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή 
ανάφλεξης. Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ 
αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. Μην τρώτε, πίνετε ή 
καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε 
προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια. 
Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία. 
Φοράτε γυαλιά και γάντια κατά την εφαρμογή.
Μην ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
 
Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία 

και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ 
ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί 
ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: 
Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα 
ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά 
με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 
Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / 
Επισκεφθείτε γιατρό. 
Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική 
θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε 
άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι 
φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. 

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του 
σκευάσματος: Κρατήστε το δοχείο ερμητικά κλειστό. Φυλάσσεται 
σε καλά αεριζόμενο και ξηρό χώρο. Μακριά από θερμότητα/ 
σπινθήρες/ γυμνές φλόγες/ θερμές επιφάνειες. – Μην καπνίζετε. 
Περιέκτης υπό πίεση. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη 
χρήση. Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην 
εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C. Στις 
συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την 
ημερομηνία παραγωγής.

Φάσμα δράσης: 
Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά), Καρυδιά: Για την καταπολέμηση 
της Καρπόκαψας (Cydia pomonella) με δόση: 2-3 συσκευές ανά 10 
στρέμματα. Μέγιστη δόση: 104 γρ. δ.ο. ανά 10 στρέμματα ανά 
καλλιεργητική περίοδο. Μία (1) εφαρμογή πριν την έναρξη της πτήσης της 
1ης γενιάς μέχρι τη συγκομιδή.
Παρατηρήσεις: 
1. Το προϊόν παρεμποδίζει τη σύζευξη των ακμαίων εντόμων C. 
pomonella. Δεν έχει άμεση επίδραση στα αυγά, τις προνύμφες ή τα ήδη 
γονιμοποιημένα θηλυκά άτομα.
2. Για τον καθορισμό του χρόνου εφαρμογής, χρησιμοποιείστε παγίδες 
παρακολούθησης και συμβουλευτείτε τις γεωργικές προειδοποιήσεις. 
Εξασφαλίστε ακριβή εικόνα της κατάστασης του οπωρώνα με 
καταμέτρηση των συλλήψεων στις παγίδες παρακολούθησης και ελέγχους 
των καρπών για προσβολές από καρπόκαψα καθ’ όλη τη διάρκεια 
προστασίας της καλλιέργειας.
3. Μία εφαρμογή θα εξασφαλίσει τη διάχυση της φερομόνης για όλη την 
καλλιεργητική περίοδο ανεξάρτητα από τις κλιματικές συνθήκες.
4. Τοποθετήστε τις συσκευές διάχυσης ομοιόμορφα στον οπωρώνα. Σε 
περίπτωση που υπάρχουν επικρατέστεροι άνεμοι, ενισχύστε τις άκρες του 
αγρού που βρίσκονται στην κατεύθυνση των επικρατέστερων ανέμων.
5. Η μετακίνηση θηλυκών ατόμων από γειτονικές καλλιέργειες δεν 
επηρεάζεται από το προϊόν και μπορεί να μειώσει το επίπεδο της 
καταπολέμησης.
6. Σε περίπτωση καθυστέρησης της εφαρμογής, μετά την έναρξη της 
πτήσης, μπορεί να χρειαστούν συμπληρωματικά εφαρμογές με κατάλληλα 
εντομοκτόνα. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται στα
πλαίσια μίας στρατηγικής ολοκληρωμένης καταπολέμησης. Η χρήση 
άλλων μεθόδων καταπολέμησης μπορεί να κριθεί απαραίτητη βάσει της 
παρακολούθησης του πληθυσμού και της καλλιέργειας.

Τρόπος εφαρμογής: Τοποθετήστε το δοχείο του CheckMate Puffer 
CM-Pro στη συσκευή αυτόματης διάχυσης (Puffer Aerosol Cabinets) 
προσέχοντας ώστε η συσκευή να παραμείνει απενεργοποιημένη μέχρι την 
τοποθέτησή της στο χωράφι. Αναρτήστε την ενεργοποιημένη συσκευή 
διάχυσης σε ένα κλαδί όσο το δυνατό ψηλότερα στο δένδρο. Οι συσκευές 
μπορούν επίσης να τοποθετηθούν πάνω από την κορυφή της κόμης 
χρησιμοποιώντας στύλους, πασσάλους ή άλλες κατασκευές. Κατευθύνετε 
το σπρέι μακριά από το φύλλωμα και τους καρπούς ή τα καρύδια. Η άμεση 
εκπομπή της φερομόνης στη βλάστηση πρέπει να ελαχιστοποιηθεί 
προκειμένου να βελτιωθεί η διασπορά των φερομονών.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος και της συσκευασίας: Μην το τρυπήσετε ή το κάψετε, ακόμα 
και μετά τη χρήση. Απορρίψτε τα περιεχόμενα / δοχεία σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία για τα επικίνδυνα απόβλητα.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην 
αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Μηλιά, Αχλαδιά, 
Κυδωνιά, Καρυδιά: 0 ημέρες.

Puffer    CM-Pro®

Αερόλυμα, αεροζόλ (AE)

Φερομόνη για την αντιμετώπιση της καρπόκαψας (Cydia pomonella) στα 
μηλοειδή και την καρυδιά με τη μέθοδο της παρεμπόδισης της σύζευξης.

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ):
9092/ 23.10.2020

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Εγγυημένη σύνθεση:
Δραστική ουσία: (E,E)-8,10-Dodecadien-1-ol….......................9,03% β/β
Βοηθητικές ουσίες:.................................................................90,19% β/β

Καθαρό βάρος:  307g           
Αρ. Παρτίδας, Hμ. Παραγωγής: βλπ συσκευασία

UFI: F190-10SJ-P002-9103

CheckMate® και Puffer® Εγκεκριμένα εμπορικά σήματα της 
Suterra® LLC, Η.Π.Α.

Παρασκευαστής σκευάσματος: 
Suterra, LLC

20950 NE Talus Place
97701 Bend, Oregon, Η.Π.Α.

Κάτοχος της άδειας: 
Suterra Europe Biocontrol S.L.

Plaza América 2, Planta 9, 46004 
(Valencia), Ισπανία

Yπεύθυνος για την τελική διάθεση στην 
αγορά:

ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. 
1o χλμ. Λ.  Παιανίας- Μαρκοπούλου, 

ΤΘ 100, 19002, Παιανία 
Τηλ: 2106800900, Fax: 210 6833488

info@hellafarm.gr


