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Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δηλώσεις προφύλαξης: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε, 
ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά 
το χειρισμό. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Φοράτε προστατευτικά 
γάντια κατά την εφαρμογή. Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία. Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Αποφύγετε  τη  
μόλυνση  των  πηγών  νερού,  των  τροφίμων  ή  των ζωοτροφών. Αποφύγετε την περιττή 
επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Αποφύγετε την εισπνοή ατμών. 

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο: Αντίδοτο: Δεν  υπάρχει  ειδικό  αντίδοτο. Εφαρμόστε  
συμπτωματική θεραπεία. 

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το 
σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Το προϊόν πρέπει πάντα να 
χρησιμοποιείται στο πλαίσιο  μιας στρατηγικής  ολοκληρωμένης διαχείρισης  (ΙΡΜ).  Η  
χρήση  άλλων  μέσων καταπολέμησης μπορεί να κριθεί απαραίτητη έπειτα από 
παρακολούθηση του πληθυσμού και επιτόπιο έλεγχο. 
Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή 
τα προϊόντα τους: Δεν  είναι  φυτοτοξικό  στις  συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις 
εφαρμογής (δεν έρχεται σε επαφή με την καλλιέργεια).
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για 
μετασυλλεκτικές χρήσεις: Αμπέλι (Επιτραπέζιο, οινοποιήσιμο και σταφίδα): Δεν ορίζεται. 
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Φυλάσσετε  το  προϊόν  
στην  αρχική  του  συσκευασία  σε  ξηρό, δροσερό  και  καλά  αεριζόμενο  χώρο.  
Προστατεύστε  από  τη θερμότητα και από την ηλιακή ακτινοβολία. Στην αρχική 
συσκευασία και σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 5 ° C, το προϊόν παραμένει 
σταθερό για δύο χρόνια. Σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος, το προϊόν παραμένει σταθερό για ένα χρόνο.

Διαχυτήρες ελεγχόμενης απελευθέρωσης φερομονών 
(controlled-release dispenser) (VP)

Σκεύασμα φερομόνης για την καταπολέμηση  του ψευδόκοκκου Planococcus ficus 
στην  καλλιέργεια  του  αμπελιού, παρεμποδίζοντας τη σύζευξη των ακμαίων.

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 9094/ 05.02.2021

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Εγγυημένη σύνθεση:
Δραστική ουσία: Lavandulyl senecioate............................................11,79% β/β
Βοηθητικές ουσίες:............................................................................ 88,22% β/β

Suterra Europe Biocontrol
Plaza America 2, Planta 9 
46004 Valencia, Ισπανία 

© 2021 Suterra LLC.CheckMate® Εγκεκριμένα εμπορικά σήματα της
Suterra® LLC, Η.Π.Α. 

Φάσμα δράσης: Αμπέλι (Επιτραπέζιο, οινοποιήσιμο και σταφίδα): καταπολεμά Ψευδόκοκκο 
(Planococcus ficus) με δόση:
62 διαχυτήρες/ στρέμμα. (150 mg δ.ο /διαχυτήρα, 9.3 g δ.ο./ στρέμμα/ έτος). Μία (1) εφαρμογή 
ανά καλλιεργητική περίοδο πριν την έναρξη της πτήσης της πρώτης γενιάς μέχρι τη συγκομιδή 
της καλλιέργειας.

Παρατηρήση: Αλλάζετε γάντια όταν έχετε πιάσει προηγουμένως άλλες φερομόνες. 

Τρόπος εφαρμογής: Τοποθετήστε τους διαχυτήρες σε κληματίδες ή στα σύρματα υποστήριξης 
αποφεύγοντας την άμεση έκθεση στον ήλιο. Συνιστάται οι διαχυτήρες να τοποθετούνται κοντά 
στον κορμό των πρέμνων στο ύψος των συρμάτων υποστήριξης. Ανάλογα με το σχήμα του 
αμπελώνα υπολογίστε εκ των προτέρων τις αποστάσεις μεταξύ των διαχυτήρων ώστε η 
κατανομή τους να  είναι  ομοιόμορφη μέχρι  να  επιτευχθεί  η  συνιστώμενη  δόση εφαρμογής. Σε  
περίπτωση  που  υπάρχει  διαρκής  και  επικρατέστερος  άνεμος, προτείνεται η ενίσχυση της 
προστασίας στην πλευρά που εκτίθεται στον άνεμο  και  ομοιόμορφη  κατανομή  των  
υπόλοιπων  διαχυτήρων  στον αμπελώνα. 

Χρόνος εφαρμογής: Για  τον  καθορισμό  του  χρόνου  εφαρμογής  χρησιμοποιείστε  παγίδες 
παρακολούθησης  πληθυσμού  των  ενήλικων Planococcus ficus (monitoring) στον αμπελώνα 
και τοποθετείστε τους διαχυτήρες με την πρώτη σύλληψη εντόμων. Οι διαχυτήρες πρέπει να 
τοποθετηθούν πριν την έναρξη της πτήσης της γενιάς. Οι διαχυτήρες παραμένουν στον αγρό 
ενεργοί για τουλάχιστον 150 ημέρες, ανάλογα με την θερμοκρασία και την ταχύτητα του ανέμου. 

Τρόπος δράσης: Το  CheckMate  VMB περιέχει  τη  χαμηλού  κινδύνου  δραστική  ουσία 
Lavandulyl   senecioate. Είναι ένα  σκεύασμα  σε  μορφή  διαχυτήρων ελεγχόμενης  
απελευθέρωσης  φερομόνης  για  την  καταπολέμηση  του ψευδόκοκκου Planococcus   ficus 
στην  καλλιέργεια  του  αμπελιού.  Το προϊόν  δρα μέσω παρεμπόδισης της σύζευξης (επίδραση 
στα ακμαία αρσενικά). Δεν επηρεάζει άμεσα τα αυγά, τις προνύμφες ή τα θηλυκά. 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της 
συσκευασίας: Οι χρησιμοποιημένοι διαχυτήρες μαζί με τα κενά μέσα συσκευασίας αφού 
καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη  περαιτέρω  χρήσης,  
εναποτίθενται  σε  σημεία  συλλογής  για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Μη εφαρμόσιμο.

L17617 VMB GR FG17305 Rev02192021v1

 UFI: 26X1-Q055-7000-HG9J

Ημ. Παραγωγής

1ο χλμ Λ. Παιανίας Μαρκοπούλου, ΤΘ 100, 19002 
Παιανία Τηλ: 210 6800900, info@hellafarm.gr


