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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

PATROL 2,5 WG ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ 

 

 

Το PATROL 2,5 WG είναι ευρέως φάσµατος πυρεθρινοειδές εντοµοκτόνο και δρα δι' 
επαφής και διά στοµάχου µε προληπτική και κατασταλτική δράση, για την 
αντιµετώπιση µυζητικών καθώς και µασητικών εντόµων σε διάφορες καλλιέργειες. 
Δρα στο νευρικό σύστηµα των εντόµων, παρεµποδίζοντας το κλείσιµο των διαύλων 
Na+ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα µια συνεχή 
νευροµυϊκή µεταφορά µηνυµάτων, πράγµα που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση 
και θάνατο των εντόµων. 

 

 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 

Είναι εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG) με 2,5 % β/β δραστική ουσία (Lambda-
cyhalothrin) και 97,4 % β/β βοηθητικές ουσίες. 

 

Κάτοχος της έγκρισης: AFRASA S.A. 

Παρασκευαστής σκευάσματος:  AFRASA S.A. 

Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: FARMA-CHEM S.A. 

 

 

  

 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. 
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ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1. Η χρήση του σκευάσματος θα διενεργείται αποκλειστικά στα πλαίσια εφαρμογής 
της Απόφασης 2007/365/ΕΚ της Επιτροπής, όπως ισχύει. Αρμόδιες Υπηρεσίες για την 
εφαρμογή της εν λόγω Απόφασης είναι οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων. 

2. Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα κατά την άνθηση των φοινικοειδών, σε διαφορετική 
περίπτωση κόψτε τα άνθη 2 ημέρες πριν την εφαρμογή. 
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Μην το εφαρμόζεται σε περίπτωση που υπάρχει μεγάλη ποσότητα μελιτώματος 
αφίδων στην περιοχή εφαρμογής. 

Εφαρμόστε το σκεύασμα σε ώρες κατά τις οποίες οι μέλισσες δεν βρίσκονται στο 
χώρο (αργά το απόγευμα). 

Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμείνουν στις κυψέλες για μία ημέρα 
εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες. 

Πολύ τοξικό σε βομβίνους και σε ωφέλιμα έντομα και ακάρεα που χρησιμοποιούνται 
στα θερμοκήπια. 

3. Οι ΔΑΟΚ, οι Δήμοι και οι υπεύθυνοι των συνεργείων που διενεργούν τους 
ψεκασμούς, υποχρεούνται να ειδοποιούν έγκαιρα τους μελισσοκόμους της περιοχής 
που πρόκειται να διενεργηθεί εφαρμογή του σκευάσματος σε φοινικοειδή, με κάθε 
πρόσφορο μέσο. 

4. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό, να 
μην εισέρχονται άνθρωποι και κατοικίδια ζώα στην ψεκαζόμενη περιοχή. 

5. Σε περίπτωση που απαιτείται χρήση φερομονικών παγίδων, αυτή να γίνεται μόνο 
με το συντονισμό των αρμοδίων τοπικών αρχών. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 

Ψεκασμός φυλλώματος. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: 

Γεµίζετε το ψεκαστικό δοχείο µε τη µισή ποσότητα νερού από την απαιτούµενη. 
Αραιώνετε την απαιτούµενη δόση σκευάσµατος µε µία µικρή ποσότητα νερού 
αναδεύοντας και κατόπιν ρίχνετε το διάλυµα στο ψεκαστικό δοχείο. Ξεπλύνετε τρεις 
φορές τα κενά συσκευασίας. Ρίξτε το νερό στο ψεκαστικό δοχείο. Συµπληρώνετε µε το 
υπόλοιπο νερό ενώ αναδεύετε συνεχώς. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: 
Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό 
ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια 
αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη 
περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση 
ενέργειας 

 

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: 
Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. 

 

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: 
- 
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή 
ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:  
Διαχείριση Ανθεκτικότητας: 

- Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να 
περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών 
στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο. 
- Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια 
οικονομικής ζημιάς. 
- Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο 
ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το 
ψεκαστικό υγρό. 
- Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με το PATROL 2,5 W. Το σκεύασμα να 
εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο 
δράσης 
- Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών/στόχων ώστε να 
εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Εάν διαπιστωθούν 
περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα 
πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας 
 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: 
 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

Ροδάκινα, Νεκταρίνια 
7 

Πατάτες 15 

 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: 
Φυλάξτε το στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά 
αεριζόμενο μέρος. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια. 

 

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

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή 
τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν 
πριν από κάθε χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν 
χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.  
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