
CHECKMATE CM  
PUFFERS 



Wat is het? 

● Feromoonverwarring 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Enkel tegen fruitmot (Cydia pomonella) 
● (E,E)-8,10-dodecadienol (Codlemone) 
● toelating N15781 
● 2 à 3 puffers per hectare → lagere 

arbeidskosten! 
 



● Kastje met spuitbus 
 

● Van 17u ‘s avonds tot 5u ‘s morgens (tijdens 
vlucht), iedere 15 minuten een puf 

 
● Puffers aan rand van perceel, grote wolk van 

feromoon zorgt dat volledig perceel verward 
is 

 
● Monitoring van vallen blijft nodig! 

 
● Ondersteundende bespuiting blijft 

aangeraden (optie: alleen perceelsrand), 
hierdoor wordt vruchtbladroller ook 
bestreden 

 
 
 
 

Hoe werkt het? 



● Begin van het seizoen: 
● Teler ontvangt plattegronden 
● Puffers worden geleverd, teler schakelt ze aan en hangt ze uit 

 
● Einde van het seizoen: 

● Teler haalt puffers terug uit de boomgaard en schakelt ze uit 
● Puffers worden terug naar Hermoo gebracht voor poetsen, nieuwe 

batterijen, nieuwe flessen feromoon 
● Teler krijgt waarborg terug 

 
● Volgende seizoen: 

● Teler kan zelfde plattegronden terug gebruiken 
● Puffers worden besteld 
● Teler krijgt zuivere puffers met nieuwe batterijen en flessen feromoon 

geleverd en kan deze terug uithangen 
 
 
 

Hoe werkt het? 



Werkt het goed? 

1 puffer op 1 hectare Cluster van Ginko 
(500) (even sterk als 
1 puffer) op 1 
hectare 

Goede verwarring 
Slechte verwarring 

Conclusie: 1 puffer geeft sterkere verwarring dan gelijkaardige hoeveelheid dispensers 



Waar ophangen? 

Hoe hoger in de boom,  hoe beter! 



Waar ophangen? 

Rekening houden met: 
         oppervlakte 
         windrichting 
         hellingen 
 
Bij grote boomgaard: puffers in 
roosteropstelling 
 
Bij kleinere boomgaarden: voornamelijk 
aan randen 
 
Advies wordt gegeven!!  



Wat hebben wij nodig? 

Percelen opzoeken op boerenbunder.nl  
 screenshot (oppervlakte, perceel aangeduid, coördinaten) 



Wat krijgen jullie terug? 

Pdf met overzicht van alle percelen: elk geel puntje is een puffer, zo juist mogelijk 
uithangen 



Wat krijgen jullie terug? 

GPS-coördinaten 

gpx viewer: app die gebruikt kan 
worden om coördinaten te 

bekijken en puffers exact uit te 
hangen op juiste locatie 



Voordelen van puffers 

• Slechts 2-3 puffers per hectare uithangen 
 Lage arbeidskost 

 
• Puffers worden op het einde van het seizoen terug binnen 

gehaald 
Er blijft geen plastiek in de boomgaard achter 

 
• Locatie van puffers zijn ieder jaar hetzelfde, makkelijke 

toepassing 
 


