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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αθήνα,     16-5 - 2012 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ      Α.Π.: 5003/53742 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ      

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ: Suterra Europe Biocontrol S.L. 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ    Address: C/de la Imaginacio 7-9 

Πληροφορίες: A. Παπαγρηγορίου     Gavà, Barcelona – Spain 

Τηλέφωνο: 210 9287 224      ∆ια µέσου της εταιρείας 

Ταχ. ∆/νση: Λ. Συγγρού 150      ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε 

Ταχ. Κώδικας: 176 71, Αθήνα     Ταχ. ∆/νση: Φλέµιγκ 15 

TELEFAX: 210 92 12 090      Τ.Κ. 151 23, Μαρούσι, Αθήνα 

e-mail: syg033@minagric.gr                      (µε απόδειξη) 

          

          ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ 

              ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φεροµόνη 

καταπολέµησης) CHECKMATE CM-XL. 

 

 

AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Νόµο υπ’ αριθ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/27-01-2012/τΑ΄) µε θέµα «∆ιάθεση γεωργικών φαρµάκων 

στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις». 

2. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24-11-2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου της 21
ης

 Οκτωβρίου 2009 σχετικά µε τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου και 

ειδικότερα το άρθρο 80 αυτού. 

3. Τον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 (L 153/16-06-2011) της Επιτροπής της 25
ης

 

Μαΐου 2011 σχετικά µε την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριµένων δραστικών 

ουσιών. 

4. Τον Kανονισµό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

23ης Φεβρουαρίου 2005 σχετικά µε τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρµάκων µέσα ή πάνω 

στα τρόφιµα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της 

οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου, όπως τροποποιήθηκε µε το SANCO doc.357 /rev.3/ 2008. 

5. Τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά µε την 

εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήµανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 

6. Τη µε αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/19-9-2002/ τΒ΄) απόφαση του Υπ. Οικονοµίας και 

Οικονοµικών για «Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων παρασκευασµάτων 
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σε εναρµόνιση προς την Οδηγία 1999/45/Ε.Κ. (ΕΕ L 200 της 30-71999) του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, όπως ισχύει σήµερα. 

7. Την έγκρισή του από την Γαλλία. 

8. Το Π.∆. 110/2011 (ΦΕΚ 243/11-11-2011/τΑ΄) «∆ιορισµός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης 

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».  

9. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 280665/06-04-2009 (ΦΕΚ 970/22-5-2009/τB΄) απόφαση του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραµµατείς, Ειδικό 

Γραµµατέα, Προϊσταµένους Γενικής ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους Τµήµατος της εξουσίας να 

υπογράφουν µε ‘Εντολή Υφυπουργού’». 

10. Το µε ηµ/νία 10-04-2012 (υπ’ αριθµ. πρωτ. Υ.Α.ΑΤ. 4281/47735/20-04-2012) έγγραφο της 

αρµόδιας αρχής της Γαλλίας. 

11. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 98167/28-07-2011 (υπ’ αριθµ. πρωτ. Υ.Α.ΑΤ. 99545/29-07-2011) αίτηση 

της εταιρείας ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε εκ µέρους της εταιρείας Suterra Europe Biocontrol S.L 

Ισπανίας, καθώς και τα υπ’ αριθµ. πρωτ. 98249/08-05-2012 (υπ’ αριθµ. πρωτ. Υ.Α.ΑΤ. 

5003/53742/09-05-2012) συµπληρωµατικά στοιχεία της ενδιαφερόµενης εταιρείας. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε  

 

Α Χορηγούµε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύµφωνα µε το άρθρο 80, του Κανονισµού 

1107/2009 στο φυτοπροστατευτικό προϊόν CHECKMATE CM-XL της εταιρείας Suterra 

Europe Biocontrol S.L., µε υπεύθυνο επικοινωνίας στη χώρα µας την εταιρεία. ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ 

Α.Ε µε τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

 

1.1 Αριθµός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ) 

1.1.α. Ηµεροµηνία χορήγησης: 

1.1.β. Ηµεροµηνία λήξης: 

9064 

16-5-2012 

31-8-2019 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α. Εµπορικό όνοµα: CHECKMATE CM-XL 

1.2.β. Μορφή:  ∆ιαχυτήρες εµποτισµένων δακτυλίων (VP) 

 

 

1.3 ∆ραστική ουσία (ες) 

α) Κοινή ονοµασία των δραστικών ουσιών  

    κατά ISO: 

(E,E)-8,10-dodecadien-1-ol                          

(οµάδα αλκοολών) 

 

 

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής 

δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική 

ουσία: 

 

96,32% β/β 

 

 

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.: Suterra LLC(USA) 
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δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 

Suterra LLC – U.S.A. 

(η ∆ιεύθυνση του εργοστασίου είναι εµπιστευτική 

πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτηµα Ι της παρούσας) 

 

 

 

 

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της  

δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας (E,E)-8,10-

dodecadien-1-ol προσδιορίζονται στο Doc J της υπ’ αριθµ. 

πρωτ. 98167/28-07-2011 αίτησης και παραµένει στα αρχεία 

της αρµόδιας Αρχής. 

 

 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασµα  

   

α) Κάτοχος της έγκρισης: Suterra Europe Biocontrol S.L. 

Address: C/de la Imaginacio’ 7-9, Gavà, 

Barcelona – Spain 

Τηλ: +34 93 662 55 44 

Fax: +34 93 647 95 05 

E-mail antonella.arcuri@suterra.eu   

 

 

 

  

β) Υπεύθυνος για τη διάθεση του 

προϊόντος στην αγορά (εφόσον ο 

κάτοχος της έγκρισης δεν έχει έδρα στη 

Χώρα): 

ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. 

Φλέµιγκ 15 

Τ.Κ. 15123 - Μαρούσι 

Τηλ.: 210-6800900 

Fax: 210-6833488 

E-mail: info@hellafarm.gr   

 

 

 

  

γ) Παρασκευαστής σκευάσµατος: Suterra LLC – U.S.A. 

 

 

 

 
  

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 

σκευάσµατος: 
Suterra LLC – U.S.A. 

 (η δ/νση του εργοστασίου είναι εµπιστευτική) 

 

 

 

  

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του 

σκευάσµατος: 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 

επιχειρήσεων: Suterra LLC – U.S.A. 

 (η δ/νση του εργοστασίου είναι εµπιστευτική) 
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στ) Εγγυηµένη σύνθεση του 

σκευάσµατος: 

∆ραστική ουσία: (E,E)-8,10-dodecadien-1-

ol: 17.54% β/β (=270 mg δ.ο./ διαχυτήρα) 

Βοηθητικές ουσίες: ως 100% 

 

Η πλήρης εγγυηµένη σύνθεση του 

σκευάσµατος προσδιορίζεται στο Doc J της 

υπ’ αριθµ. πρωτ. 98167/28-07-2011 αίτησης 

της ενδιαφερόµενης εταιρείας και παραµένει 

στα αρχεία της αρµόδιας αρχής. 

 

 

 

  

2 
Συσκευασία(ες) 

 

 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Σακούλα 100 διαχυτήρες Πολυαιθυλένιο υψηλής 

πυκνότητας (HDPE) 

2 » 150 διαχυτήρες » 

3 » 200 διαχυτήρες » 

4 Κουβάς 300 διαχυτήρες » 

5 » 600 διαχυτήρες » 

6 » 750 διαχυτήρες » 

7 » 900 διαχυτήρες » 

8 » 1000 διαχυτήρες » 

 

 

3  Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες χρήστες. 

 

Οδηγίες χρήσης: 

 
Τρόπος εφαρµογής:  

Ανάρτηση των διαχυτήρων σε κλαδιά που βρίσκονται στο ανώτερο 1/3 

του ύψους των δέντρων, εκτιµώντας το τελικό ύψος του µετά την 

έκπτυξη των ετήσιων βλαστών. 

 

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: µη εφαρµόσιµο 

 

Καθαρισµός ψεκαστήρα: µη εφαρµόσιµο 

 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος και της συσκευασίας: Οι χρησιµοποιηµένοι διαχυτήρες 

πρέπει να απορρίπτονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Το άδειο 

δοχείο δεν πρέπει να διατίθεται στο περιβάλλον και δεν µπορεί να 

επαναχρησιµοποιηθεί.  

 

 

 

4  

 

Κατηγορία και 

τρόπος δράσης: 

Φεροµόνη φύλου για καταπολέµηση της καρπόκαψας σε µηλοειδή, για 

την παρεµπόδιση της σύζευξης  
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5 Φάσµα δράσης 

Πεδίο 

Εφαρµογής 
Στόχος 

Σκεύασµα/ 

100 λίτρα 

ψεκ. Υγρού 

Ψεκ. 

υγρό 

λίτρα/ 

στρέµµα 

Σκεύασµα/ 

στρέµµα 

(µέγιστο) 

Τρόπος και χρόνος 

εφαρµογής 

Μέγιστος 

αριθµός 

εφαρµογών ανά 

καλλιερ/κή 

περίοδο 

Μηλιά 

Αχλαδιά 

Κυδωνιά 

Αχλαδόµηλο 

(Nashi) 

Καρπόκαψα 

(Cydia 

pomonella) 

ΜΕΦ ΜΕΦ 
30 διαχυτήρες/ 

στρέµµα  

Για τον καθορισµό του 

χρόνου εφαρµογής, 

χρησιµοποιείστε παγίδες 

παρακολούθησης του 

εντόµου. 

Πραγµατοποιήστε την 

εφαρµογή πριν ή κατά την 

έναρξη της πτήσης των 

αρσενικών εντόµων (βάσει 

των παγίδων 

παρακολούθησης). 

Κρεµάστε τους διαχυτήρες 

σε κλαδιά πάχους περίπου 

2 εκατοστών που 

βρίσκονται στο ανώτερο 

1/3 του ύψους του 

δένδρου, εκτιµώντας το 

τελικό ύψος του µετά την 

έκπτυξη των ετήσιων 

βλαστών. Ανάλογα µε το 

σχήµα του οπωρώνα 

υπολογίστε εκ των 

προτέρων τις αποστάσεις 

µεταξύ των διαχυτήρων 

ώστε η κατανοµή τους να 

είναι οµοιόµορφη. 

Σε περίπτωση αύξησης των 

συλλήψεων στις παγίδες 

παρακολούθησης ή 

διαπίστωσης προσβολών 

στον αγρό, συνιστάται 

επανάληψη της 

εφαρµογής.  

 

2 εφαρµογές  

µε µεσοδιάστηµα 

150 ηµέρες  

 

 

Παρατηρήσεις:  

 

1. Η χρήση τους να περιορίζεται σε οπωρώνες που προστατεύονται από τον άνεµο, πλάτους 

τουλάχιστον 60 µέτρων και που δεν γειτονεύουν µε εξαιρετικά µολυσµένα αγροτεµάχια. 

2. Ενισχύστε την προστασία στις άκρες του αγρού για να αποφύγετε προσβολές που 

προέρχονται από γειτονικά αγροτεµάχια. 

3. Εξασφαλίστε την ακριβή εικόνα της κατάστασης του οπωρώνα µε καταµέτρηση των 

συλλήψεων και αλλαγή της φεροµόνης (lure) παρακολούθησης στις παγίδες σύµφωνα µε τις 

οδηγίες του προµηθευτή τους. Ελέγχετε τα φύλλα και τους καρπούς για προσβολές από 

καρπόκαψα. 

4. Σε περίπτωση έντονης προσβολής στον οπωρώνα όπου πρόκειται να γίνει εφαρµογή των 

διαχυτήρων, θα πρέπει να προηγηθεί εφαρµογή µε κατάλληλο φυτοπροστατευτικό προϊόν. 
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5. Σε περίπτωση αύξησης των συλλήψεων στις παγίδες παρακολούθησης ή εµφάνισης µη 

αποδεκτών προσβολών πραγµατοποιείστε συµπληρωµατικά εφαρµογές µε κατάλληλα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 

6. ∆ιάρκεια προστασίας περίπου πέντε (5) µήνες, υπό κανονικές µετεωρολογικές συνθήκες. 

7. Το προϊόν δρα µόνο κατά των αρσενικών ακµαίων της καρπόκαψας, ενώ δεν έχει καµία 

δράση στα θηλυκά (ακµαία, ωά, προνύµφες). 

8. Να αλλάζετε τα γάντια όταν έχετε πιάσει προηγουµένως άλλες φεροµόνες. 

 

 

6  

 

 

 

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, 

φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές 

υπό τις οποίες το σκεύασµα 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί ή να 

αποκλειστεί: 

  

 

 

7. Χρονικό διάστηµα ασφαλείας 
 

 µεταξύ εφαρµογής και:  

 - σποράς ή φύτευσης της προσ-  

 τατευόµενης καλλιέργειας          - 

 - σποράς ή φύτευσης των  

 καλλιεργειών που ακολουθούν          - 

 - της πρόσβασης του ανθρώπου   

 ή των ζώων στην καλλιέργεια   

 στην οποία έχει εφαρµοστεί το   

 σκεύασµα          - 

 

 

8  

 

 

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, 

ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε 

άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα 

προϊόντα τους: 

∆εν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώµενες καλλιέργειες και 

δόσεις εφαρµογής (δεν έρχεται σε άµεση επαφή µε την 

καλλιέργεια). 

 

 

 

9  Σήµανση 

σκευάσµατος: 

N - Επικίνδυνο για το περιβάλλον 

 

 

10  Φράσεις R R51/53: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να 

προκαλέσει µακροχρόνιες αρνητικές επιπτώσεις στο υδρόβιο 

περιβάλλον.  
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11  Φράσεις S S1/2:     Φυλάξτε το κλειδωµένο και µακριά από παιδιά. 
S13:      Μακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. 
S20/21: Όταν το χρησιµοποιείτε µην τρώτε, µην πίνετε, ή καπνίζετε. 

S37:      Φοράτε κατάλληλα γάντια.  

S61:    Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Συµβουλευτείτε τις 

ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδοµένων ασφαλείας. 

SP1:   Μη ρυπαίνετε τα νερά µε το σκεύασµα ή τη συσκευασία του. 

Μην καθαρίζετε το υλικό εφαρµογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. 

Αποφύγετε τη µόλυνση των υδάτων µέσω των συστηµάτων 

αποστράγγισης. 

«Για την αποφυγή κινδύνων στον άνθρωπο και το περιβάλλον να 

συµµορφώνεστε µε τις οδηγίες χρήσεως.» 

 

 

12  

 

Πρώτες βοήθειες – 

Αντίδοτο: 

S45: Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε 

αµέσως ιατρική συµβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). 

Τηλέφωνο Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210 7793 777. 

 

 

13 
Προστασία των καταναλωτών 

 

   

13.1 Μέγιστα Όρια  

Υπολειµµάτων 

(MRLs): 

Φυτικά προϊόντα MRLs 

(mg/kg) 
 

 Έχουν καθοριστεί προσωρινά MRLs στο Παράρτηµα ΙΙΙ του 

Κανονισµού 396/2005 (όπως αυτός διαµορφώνεται και ισχύει) 
 

 

 

13.2 Τελευταία επέµβαση 

πριν τη συγκοµιδή ή 

πριν τη διάθεση στην 

αγορά όταν πρόκειται 

για µετασυλλεκτικές 

χρήσεις: 

Φυτικά προϊόντα Ηµέρες 

 

 Όλες οι καλλιέργειες 3  

 

 

14  

 

 

 

Συνθήκες 

αποθήκευσης, 

χρονική 

σταθερότητα του 

σκευάσµατος: 

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε µέρος 

δροσερό για δύο (2) χρόνια. 

Σφραγίστε ξανά τη συσκευασία αµέσως µετά τη χρήση. Αποθηκεύστε 

το µη χρησιµοποιηµένο προϊόν µόνο σε ψυγείο ή καταψύκτη που δεν 

χρησιµοποιούνται για τρόφιµα. 

Μη χρησιµοποιείτε το προϊόν αν προέρχεται από δοχεία 

κατεστραµµένα, τρύπια ή µη σφραγισµένα. 
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15  Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης 

Η παρούσα έγκριση µπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγµή εάν οι όροι για την απόκτηση 

της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή 

παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή. 

 

 

 

Β 
Γενικές υποχρεώσεις  

  

 1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωµένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή να 

ενηµερώσει την Αρµόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσµενείς επιπτώσεις στον 

άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του 

προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη µιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκηµα και 

διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση. 

2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενηµερωµένους τους 

φακέλους του σκευάσµατος που τηρούνται στην Αρµόδια Αρχή µε βάση τα 

νεότερα επιστηµονικά δεδοµένα για οποιαδήποτε µελλοντική επανεξέταση. 

3. Η ετικέτα του σκευάσµατος θα είναι σύµφωνη µε το άρθρο 65 του Κανονισµού 

1107/2009 και την παρούσα απόφαση. 

4. Η διαφήµιση του σκευάσµατος επιτρέπεται µόνο εφ’ όσον είναι σύµφωνη µε 

τους όρους της έγκρισης του σκευάσµατος και την ισχύουσα νοµοθεσία. 

5. Για κάθε εγκεκριµένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρµόδια Αρχή τελική 

ετικέτα πριν το προϊόν µε την συγκεκριµένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά. 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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∆ – 7 (GAP) 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Κοινή ονοµασία ή κατά EEC, CIPAC and CCPR No (s) ∆ιαχυτήρες εµποτισµένων δακτυλίων (E,E)-8,10-dodecadien-1-ol Σελίδες : 1 

Εµπορικό (ά)  όνοµα (τα) CHECKMATE CM-XL  Ηµεροµ. 05-2012 

Κύρια χρήση π.χ. εντοµοκτόνο, µυκητοκτόνο κ.α.  φεροµόνη φύλου για παρεµπόδιση της σύζευξης Χώρα  : ΕΛΛΑ∆Α 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Καλλιέργεια 

Και/ή 

Συνθήκες 

χρήσης 

Κράτος 

Μέλος 

ή 

χώρα 

Εµπορικό 
όνοµα του 

σκευάσµατος 

(Α) 
(Θ) 

ή 

(Κ) 
 

Εχθρός, 
οµάδα 

εχθρών ή 

ασθενειών ή 
ζιζανίων που 

ελέγχονται 

Σκεύασµα 
 

Εφαρµογή 
 

∆οσολογία ανά επέµβση 
 

Τελευταία 
Επέµβαση 

πριν τη 

συγκοµιδή 
(ηµέρες) 

Παρατηρήσεις 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

(α) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

(β) 

 

 

 

 

 

(γ) 

Μορφή 

 

 

 

 

(δ-στ) 

Περιεκ 

σε δ.ο. 

 

 

 

(θ) 

Μέθοδος/ τρόπος 

 

 

 

 

(στ-η) 

Στάδιο 

ανάπτυξης 

και εποχή 

 

 

(ι) 

Αριθµός 
Εφαρµογών 

ελάχ. - µεγ. 

 

 

(κ) 

χρονικό µεσο-

διάστηµα 

µεταξύ των 

εφαρµογών 

(µεγ.) 

Κγ. δ.ο. / 

εκατόλιτ

ρο 

(ελάχ. - 

µεγ.) 

λίτρα σκευά-

σµατος / 

εκτάριο 

ελαχ.-µεγ. 

Κγ. δ.ο. 

/εκτάριο 

(ελάχ. - 

µεγ.) 

 

 

 

 

 

(λ) 

 

 

 

 

 

(µ) 

Μηλιά 

Αχλαδιά 

Κυδωνιά 
Αχλαδόµηλο 

(Nashi) 

Ελλάδα CHECK-

MATE  

CM-XL  

A Καρπόκαψα 

(Cydia 

pomonella) 

VP 

(∆ιαχυτήρες 

εµποτισµένων 

δακτυλίων) 

(E,E)-8,10-

dodecadien-

1-ol: 17.54% 

β/β  

(=270 mg 

δ.ο./ 

διαχυτήρα) 

 

Κρεµάστε τους 

διαχυτήρες σε κλαδιά 

πάχους περίπου 2 εκ. 

που βρίσκονται στο 

ανώτερο 1/3 του ύψους 

του δένδρου, 

εκτιµώντας το τελικό 

ύψος του µετά την 
έκπτυξη των ετήσιων 

βλαστών. Ανάλογα µε 
το σχήµα του 

οπωρώνα υπολογίστε 
εκ των προτέρων τις 

αποστάσεις µεταξύ 
των διαχυτήρων ώστε 

η κατανοµή τους να 

είναι οµοιόµορφη. 

Σε περίπτωση αύξησης 

των συλλήψεων στις 

παγίδες 

παρακολούθησης ή 

διαπίστωσης 

προσβολών στον αγρό, 

συνιστάται επανάληψη 

της εφαρµογής. 

Για τον καθορισµό 

του χρόνου 

εφαρµογής, 
χρησιµοποιείστε 

παγίδες 

παρακολούθησης 
του εντόµου. 

Πραγµατοποιήστε 
την εφαρµογή πριν 

ή κατά την έναρξη 

της πτήσης των 
αρσενικών εντόµων 

(βάσει των παγίδων 

παρακολούθησης). 

1-2 150 µέρες ΜΕΦ ΜΕΦ 81 g /ha 
(=300 

διαχυτήρες/h

a x 270 mg 

/διαχυτήρα) 

3 Για τον 

καθορισµό του 

χρόνου 
εφαρµογής, 

χρησιµοποιείστε 

παγίδες 
παρακολούθησης 

Επεξηγήσεις 

(α)  Για τις καλλιέργειες, η ταξινόµηση της ΕΕ και του Codex (και τα δύο)                  (η) Τρόπος, πχ σε όλη την επιφάνεια, από αέρος, στις γραµµές, ατοµικά φυτά- ο τύπος του ψεκαστικού µηχανήµατος θα      

      θα πρέπει να χρησιµοποιούνται.          πρέπει να προσδιορίζεται. Όπου βρίσκει εφαρµογή, οι συνθήκες χρήσης θα πρέπει να περιγράφονται 

(β)  Ανοιχτού αγρού (Α), εφαρµογές σε θεµοκήπια (Θ) ή σε κλειστούς χώρους (Κ)        (π.χ. καπνισµός των κατασκευών). 

(γ)  π.χ. µασητικά και µυζητικά έντοµα, έντοµα εδάφους, έντοµα φυλλώµτος, ζιζάνια                       (θ)  g/kg ή g/l 

(δ)  π.χ. βρέξιµη σκόνη (WP), γαλακτωµατοποιήσιµο συµπύκνωµα (ΕC)                                    (ι)   Στάδιο ανάπτυξης κατά την τελευταία εφαρµογή (BBCH Monograph, Growth 

(ε)   GCPF Κώδικες- GIFAP Technical Monograph No 2, 1989                                                            Stages of Plants, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), περιλαµβάνοντας όπου 

(στ) Ολες οι χρησιµοποιούµενες συντοµογραφίες θα πρέπει να εξηγούνται                   βρίσκει εφαρµογή, πληροφορίες σχετικά µε την εποχή κατά τον χρόνο εφαρµογής 
(ζ)   Μέθοδος π.χ. ψεκασµός υψηλού όγκου, χαµηλού όγκου, σκονισµός                  (κ) O ελάχιστος και ο µέγιστος δυνατόν αριθµός εφαρµογών υπό πρακτικές συνθήκες. 

                                                                                                                                                                (λ) Ελάχιστο χρονικό µεσοδιάστηµα πριν την συγκοµιδή (PHI) 

                        (µ) Οι παρατηρήσεις µπορεί να περιλαµβάνουν: οικονοµική σηµασία/περιορισµούς. 
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