
Εγγυημένη σύνθεση:
(E,Z)-7-9-dodecadien-1-yl acetate..............................18,85% β/β
Βοηθητικές ουσίες.......................................................81,15% β/β

Κάτοχος της άδειας:
Suterra Europe Biocontrol S.L. 
Plaza de América 2, Planta 9, 

46004 Valencia, Ισπανία

Παρασκευαστής του 
σκευάσματος:

Suterra LLC 20950 NE 
Talus Place, 97701 Bend 

Oregon, HΠΑ

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

Περιεχόμενο: 450 κ.εκ.  
Αρ. Παρτίδας, Ημ. Παραγωγής: βλπ συσκευασία 
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Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική 
αντίδραση. Περιέχει τη δραστική ουσία 2-(2H-1,2,3-benzotriazol-2-yl)-4-methylphenol 
and 2,3-dihydro-1,2-benzothiazol-3-one.
Δηλώσεις προφύλαξης: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε, ή 
καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αποφεύγετε  να  αναπνέετε  συγκεντρώσεις  
σταγονιδίων  / εκνεφώματα. Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό. Να φοράτε 
προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα 
μάτια/πρόσωπο. Φοράτε προστατευτικά  γάντια κατά  την  ανάμιξη/φόρτωση  και εφαρμογή. 
Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ 
ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣIΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής 
κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων 
αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους. 
Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο: Εάν ζητήσετε ιατρική 
συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί 
ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Σε 
περίπτωση επαφής με τα μάτια: ξεπλύνετε με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια. 
Βγάλτε  τα  μολυσμένα  ρούχα  και  πλύνετέ  τα  πριν  τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Αντίδοτο: Δεν  
υπάρχει  ειδικό  αντίδοτο.  Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά τον ψεκασμό είναι απαραίτητος ο 
καθαρισμός του βυτίου και όλων των εξαρτημάτων. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. 
Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και 
όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της 
συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα 
νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο δοχείο ψεκασμού) και στη συνέχεια αφού 
καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, 
εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται 
για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Αμπέλι (Επιτραπέζιο, οινοποιήσιμο και σταφίδα): 3 ημέρες
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Διατηρείται στην 
αρχική απαραβίαστη συσκευασία του, σε δροσερό και ξηρό μέρος. Φυλάξτε το μακριά από τη 
θερμότητα, το ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από 
την ημερομηνία παρασκευής του.

Aιώρημα μικροκάψουλων (CS)
Σκεύασμα φερομόνης για την καταπολέμηση της Ευδεμίδας 

(Lobesia botrana) στο αμπέλι, παρεμποδίζοντας τη σύζευξη των 
ακμαίων.

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 9093/ 2.11.2020
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Φάσμα δράσης: Αμπέλι (Επιτραπέζιο, οινοποιήσιμο και σταφίδα): καταπολεμά 
την ευδεμίδα (Lobesia botrana) με δόση:
Α. 6,5 κ.εκ./στρέμμα με την έναρξη της πτήσης κάθε γενιάς και επανάληψη 
εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Ως 13 εφαρμογές (μέγιστο)/ καλλιεργητική περίοδο 
με μεσοδιάστημα εφαρμογών 14 ημέρες. Όγκος ψεκαστικού υγρού 20-100 
λίτρα/στρέμμα για ψεκασμό φυλλώματος ή 1-2 λίτρα/στρέμμα για ψεκασμό 
φυλλώματος πολύ μικρού όγκου ψεκαστικού εξοπλισμού (ULVA) ή 
Β. 13,5 κ.εκ./στρέμμα με την έναρξη της πτήσης κάθε γενιάς και επανάληψη 
εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Ως 7 εφαρμογές (μέγιστο)/ καλλιεργητική περίοδο με 
μεσοδιάστημα εφαρμογών 28 ημέρες. Όγκος ψεκαστικού υγρού 20-100 
λίτρα/στρέμμα για ψεκασμό φυλλώματος ή 1-2 λίτρα/στρέμμα για ψεκασμό 
φυλλώματος πολύ μικρού όγκου ψεκαστικού εξοπλισμού (ULVA).

Παρατηρήσεις: 1. Το προϊόν δρα μόνο κατά των ακμαίων της Ευδεμίδας και δεν 
επηρεάζει άλλο είδος. Το προϊόν επιδρά μόνο στα αρσενικά ακμαία άτομα και δεν 
έχει καμία επίδραση στα θηλυκά ακμαία, τα αυγά ή τις προνύμφες. 2.Για τον 
καθορισμό του χρόνου εφαρμογής, χρησιμοποιείστε παγίδες παρακολούθησης 
και συμβουλευτείτε τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εξασφαλίστε ακριβή εικόνα 
της κατάστασης του αμπελώνα με καταμέτρηση των συλλήψεων στις παγίδες 
παρακολούθησης και ελέγχους των καρπών για προσβολές από Ευδεμίδα καθ’ 
όλη τη διάρκεια προστασίας της καλλιέργειας. 3.Σε περίπτωση που το προϊόν 
χρησιμοποιηθεί μετά την έναρξη της πτήσης, συνιστάται να γίνει και ψεκασμός με 
εντομοκτόνο κατάλληλο για την καταπολέμηση των αυγών και προνυμφών της 
Ευδεμίδας που ήδη υπάρχουν στον αμπελώνα. 4. Σε αγρούς με ιστορικό υψηλής 
πίεσης πληθυσμού ή σε περίπτωση εμφάνισης μη αποδεκτών προσβολών 
πραγματοποιείστε συμπληρωματικά εφαρμογές με κατάλληλα εντομοκτόνα ή 
άλλες μεθόδους καταπολέμησης. Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος. 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινήστε καλά τη συσκευασία του 
σκευάσματος πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος 
μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος μέσα 
στο δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο 
νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. 

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις 
οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: 
Διαχείριση ανθεκτικότητας: Δεν υπάρχουν περιορισμοί ή ειδικές συνθήκες για 
να μη χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: η χρήση του σκευάσματος. Το σκεύασμα 
μπορεί να ενταχθεί σε προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης (ΙΡΜ). Στοιχεία 
φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα 
φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες 
και δόσεις εφαρμογής. 

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
Χελλαφάρμ ΑΕ. 1ο χλμ Λ. Παιανίας Μαρκοπούλου, ΤΘ 

100, 19002 Παιανία Τηλ: 210 6800900,
info@hellafarm.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ


