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Formulação: Difusor de vapor (VP) com 270 mg ou 17,5% (p/p) por difusor (E,E)-8,10-Dodecadien-1-ol
AV 0426
Classificação ADR: UN3077

Classificação CLP: ATENÇÃO

Documento de Transporte - UN 3077, MATÉRIAS
PERIGOSAS DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, SÓLIDAS,
N.S.A. ((E,E)-8,10-dodecadien-1-ol e Dodecanol), 9, III, 9

Características
O CheckMate® CM-XL é um produto difusor de vapor (VP) para uso no controle do bichado da fruta (Cydia
pomonella), atuando pelo método da confusão sexual em pomares, onde a praga possa estar presente, de
macieira, pereira, pereira nashi e marmeleiro. Este produto destina-se ao uso profissional.
Condições de Aplicação: Para melhores resultados, pendurar os difusores, o mais tardar, no início do voo do
bichado ou quando se verifica a primeira captura nas armadilhas sexuais. Efetuar no máximo duas aplicações.
Deve ser dada particular atenção ao risco potencial de infestação por fêmeas fecundadas originárias de áreas
não protegidas ou mal protegidas. Se os difusores forem pendurados após o início do voo, o pomar deve ser
protegido por um tratamento inseticida eficaz contra as larvas até ao final das eclosões. As feromonas não
têm quaisquer efeitos nas fêmeas, ovos ou larvas, atuando apenas nas borboletas macho.
Posicionamento dos difusores: Pendurar os difusores nos ramos, no terço superior da copa das árvores.
Reforçar as bordaduras da parcela para evitar a infestação proveniente de parcelas vizinhas.
Dose de aplicação e número de difusores por hectare: A dose de aplicação é de 81 g de feromona/ha, a qual
corresponde à instalação de 300 difusores/ha.
Persistência da dispersão: A duração da proteção em condições climáticas normais é de cerca de 5 meses. Este
período pode ser mais curto em condições de elevada temperatura.
Contagem nas armadilhas sexuais: Assegurar a monitorização da praga seguindo o voo dos adultos com recurso
a armadilhas de monitorização iscadas com feromona sexual. Colocar as armadilhas sexuais na parcela tratada
antes do início da primeira geração e controlá-las até ao final do período cultural. As armadilhas devem ser
controladas semanalmente. As armadilhas devem ser mantidas em bom estado e os atrativos devem ser
substituídos de acordo com a informação do fabricante ou distribuidor. A ausência de capturas nas armadilhas
após a instalação dos difusores CheckMate® CM-XL indica que se verificam e mantêm as condições para a
confusão sexual.

CheckMate® CM-XL é um produto SUTERRA
Esta informação não dispensa a leitura atenta do rótulo nem a consulta das listas atualizadas
emitidas pela DGAV, assim como, todas as suas orientações em relação à utilização e
manuseamento de produtos fitofarmacêuticos.
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