
Checkmate® Puffer® CM-O para
o controlo do Bichado da Fruta

CheckMate® Puffer®  CM-O

Checkmate® Puffer® CM-O é um produto comercializado em 
aerossol para controlo do Bichado da Fruta através da técnica de 
confusão sexual em pomóideas e em nogueiras.

Este produto de rápida aplicação permite a libertação de 
feromona durante toda a campanha. Por este motivo a 
capacidade dos machos encontrarem fêmeas férteis, é 
consideravelmente reduzida, limitando o acasalamento e 
consequentemente a redução das subsequentes populações 
desta praga.

Checkmate® Puffer® CM-O é compativel no desenvolvimento de 
uma estratégia integrada para o controlo da praga. A utilização 
de Checkmate® Puffer® CM-O reduz as aplicações de 
inseticidas.

Clean Orchard Promise™: Suterra assume o compromisso de 
‘parcela limpa’. Como parceiros ecarregamo-nos da reciclagem 
e gestão de cada Puffer® uma vez �nalizada a campanha.

Características e Vantagens
Fácil e rápida colocação
Emissão precisa e uniforme de feromona na parcela
Compatível no desenvolvimento de uma estratégia integrada 
para o  controlo da praga
Compatível com a fauna auxiliar  
Produto de baixo risco para o aplicador
Solução ecológica com excelente per�l para o ambiente*
Sem intervalo de segurança
Clean Orchard Promise™: sem resíduos no campo

*Apto para agricultura biológica. 

Praga

Culturas

Monitorização

Danos

Bichado da Fruta
Cydia pomonella.

Pomóideas, nogueiras e outras culturas 
onde a praga esteja presente.

Monitorize através de armadilhas delta 
com isco BioLure CM.

Faça um acompanhamento da 
população com armadilhas de 
feromona-cairomona.

Coloque as armadilhas antes do
primeiro voo.

Coloque uma armadilha por cada 2 a 
5 hectares, garantindo pelo menos 
2 armadilhas por bloco.

Examine as armadilhas semanalmente e 
substitua os iscos a cada 8 semanas.

Substitua as bases de cola 
quando for necessário.

Perda da produção devido ao ataque da 
larva em frutos.
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Tecnologia aerosol
para controlo do
Bichado da Fruta. 
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Colocação

Redução de capturas
Maçã

CheckMate® Puffer® CM-O reduz a capacidade dos 
machos para chegar às armadilhas de feromonas, 
comparativamente com áreas não tratadas durante o 
mesmo intervalo de tempo.

Redução de danos
Maçã

CheckMate® Puffer® CM-O revela uma redução de danos 
de 45% a 60%.

Coloque o CheckMate® Puffer® CM-O 
numa zona alta da vegetação

Nao dirigir a pulverização directamente
para a cultura

Identificação 
do Bichado da Fruta
(Cydia pomonella)

Dano Larva Adulto
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