
Παράρτημα 
 

Όροι έγκρισης του σκευάσματος  Karox 45SC με αριθμό εγγραφής  2817 . 
 

12 Μαρτίου 2010 
 
 
Κάτοχος εγγραφής:  Novafito S.p.A                                              
 
 
Εμπορικό Όνομα:  Karox 45SC         
 
 
Μορφή:    Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)      
 
 
Εγγυημένη σύνθεση:  linuron 45% β/o        
 
    βοηθητικές ουσίες μέχρι 100% β/β     
 
 
 
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική 
ουσία:     linuron 97% min.                
 
 
Παρασκευαστής δραστικής ουσίας:     Novafito S.p.A, Italy      
 
 
Παρασκευαστής σκευάσματος:   Luxan B.V., The Netherlands    
 
 
∆ιανομείς:    Cooperative Central Bank Ltd      
 
 
Στόχος για τον οποίο προορίζεται: 
 ∆ιασυστηματικό, υπολειμματικό ζιζανιοκτόνο επαφής (απορροφάται κυρίως από τις 

ρίζες αλλά και από τα φύλλα) για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων και 

αγροστωδών ζιζανίων           
 
 
Τρόπος εφαρμογής:  Ομοιόμορφος ψεκασμός σε γυμνό έδαφος ή σε έδαφος που 
τα ζιζάνια είναι ακόμη μικρά, με 20-40 λίτρα νερό το δεκάριο, πίεση λιγότερο από 2 
ατμόσφαιρες, με μπεκ τύπου σκούπας.        
 
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος: 
  Γεμίστε το ψεκαστήρα με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Προσθέστε σε 
άλλο δοχείο με νερό, τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος αναδεύοντας καλά ώστε 
τα σχηματισθεί ομογενές διάλυμα. Ρίξτε το διάλυμα στο ψεκαστήρα και συμπληρώστε 
με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.                    
 



Φάσμα δράσης 
Στόχος: ετήσια (αγροστώδη και πολυετή) ζιζάνια 
Όγκος ψεκαστικού υγρού 20-40 λίτρα / δεκάριο 
 
 

Καλλιέργειες Χρόνος εφαρμογής ∆όσεις 
(κ.εκ / δεκάριο)

Αμπέλι 

Εφαρμόζεται ώστε να μην έρχεται σε επαφή με το 
φύλλωμα και, εάν είναι δυνατόν, μετά από 
σβάρνισμα. 
Να μην εφαρμόζεται σε φυτά μικρότερα των 2 ετών. 

170-220 

Πατάτα Προφυτρωτικά της καλλιέργειας 110-220 

Κρεμμύδι (που έχει 
μεταφυτευθεί) 

Εφαρμογή περίπου 15 ημέρες μετά τη μεταφύτευση.  
Τα φυτά πρέπει να είναι υγιή, εύρωστα και να έχουν 
πλήρες αναπτυγμένο ριζικό σύστημα 

110-170 

Καρότο 

Προφυτρωτικά της καλλιέργειας και το αργότερο 4 
μέρες μετά τη σπορά 
(σε ελαφρά εδάφη) 

110-220 

Μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας – όταν τα καρότα 
έχουν 8 εκ. ύψος. 
Να μην εφαρμόζεται σε ζεστό καιρό 

110-170 

Μπιζέλια Μετά τη σπορά και προφυτρωτικά της καλλιέργειας.  110-170 

Κουκιά Μετά τη σπορά και προφυτρωτικά της καλλιέργειας.  110-170 

Αραβόσιτος 

Μετά τη σπορά και προφυτρωτικά της καλλιέργειας. 
Οι σπόροι πρέπει να φυτευτούν σε βάθος 5 εκ. 150-220 

Μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας – η καλλιέργεια 
πρέπει να έχει ύψος τουλάχιστον 30-40 εκ. και 
πρέπει να εφαρμόζεται μεταξύ των γραμμών. 
Να μην εφαρμόζεται στο φύλλωμα. 

170-220 

Σόργος Εφαρμόζεται σε λιγότερο από μία ημέρα μετά τη 
σπορά 110-220 

Καλλωπιστικοί 
θάμνοι 

Εφαρμόζεται 2 χρόνια μετά τη φύτευση, το χειμώνα 
και στις αρχές της άνοιξης, με τρόπο ώστε να μην 
έρχεται σε επαφή με το φύλλωμα 

170-220 

Άνθη (γλαδίολος, 
υάκινθος και 
τουλίπες) 

Εφαρμόζεται προφυτρωτικά, σύντομα μετά τη 
φύτευση των βολβών. 170-220 

 
Παρατηρήσεις: 
 
- Χρόνος ασφάλειας: ∆εν καθορίζεται λόγω της πολύ ενωρίς χρήσης του φυτοφαρμάκου 
- Μία εφαρμογή το χρόνο (μέχρι 2 εφαρμογές μόνο για καρότο και αραβόσιτο)  
- Να μην εφαρμόζεται σε αργιλλώδη και πηλώδη εδάφη 
- Να εφαρμόζεται σε υγρό έδαφος 
- Μη σπέρνετε ή φυτεύετε άλλη καλλιέργεια (πέραν αυτών που αναφέρονται στην ετικέτα) 
πριν περάσουν έξι μήνες από την εφαρμογή του. 
- Να αποφεύγεται η μετατόπιση του ψεκαστικού διαλύματος σε γειτονικό έδαφος ή 
καλλιέργειες  
- Οι καλλιέργειες μαρούλι, ραδίκι και πεπόνι είναι πολύ ευαίσθητες 
- Μετά τον ψεκασμό ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα µε πετρέλαιο και μετά µε νερό και 
απορρυπαντικό. 
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∆ιαχείριση ανθεκτικότητας:  Ομάδα Τρόπου ∆ράσης: C2     
Για να αποφευχθεί η ανθεκτικότητα να μην γίνεται εφαρμογή του προϊόντος ή άλλων 
προϊόντων που περιέχουν δραστικές με τον ίδιο τρόπο δράσης δηλ. αναστολείς της 
φωτοσύνθεσης (π.χ. metribuzin, metamitron, lenacil, chloridazon, chlorotoluron, ioxynil, 
bentazon pyridate), για περισσότερο από 3 χρόνια συνεχόμενα. 
 
 
Φυτοτοξικότητα:    ∆εν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις 

εφαρμογής.             

 
Σήμανση τοξικότητας:   Τ-Τοξικό, Ν-Επικίνδυνο για το περιβάλλον                             

 
Φράσεις κινδύνου: 
R40 Ύποπτο καρκινογένεσης         

R48/22     Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη  

  έκθεση σε περίπτωση κατάποσης.          

R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει   

  μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον                      

R62          Πιθανός κίνδυνος για εξασθένηση της γονιμότητας      

R63          Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της   

  κύησης          

 
Φράσεις ασφάλειας 
S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά      

S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές     

S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε    

S24/25 Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια      

S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή    

 προστασίας ματιών / προσώπου.        

 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την ανάμιξη  

S45 Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία  ζητείστε αμέσως   

  ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν)     

S60/61 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους,    

  επικίνδυνα απόβλητα. Αποφεύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον.    

 Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.      

  SP1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του    

  SPe3  Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών να αφήνεται αψέκαστη ζώνη   

 προστασίας 5 μέτρων από σώματα επιφανειακών υδάτων    
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«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε 

τις οδηγίες χρήσης.» 
 

 

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο 
  S53 Αποφεύγετε την έκθεση – εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν τη χρήση  

Σε περίπτωση εισπνοής μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα, κρατείστε τον 

ζεστό και σε ανάπαυση. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.        

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε 

αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παραμένει ο ερεθισμός ζητείστε ιατρική 

συμβουλή          

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, αφαιρέστε αμέσως τους φακούς επαφής αν 

υπάρχουν και πλυθείτε με άφθονο τρεχούμενο νερό για 15 λεπτά κρατώντας τα 

βλέφαρα ανοικτά. Ζητείστε άμεσα ιατρική συμβουλή.       

Σε περίπτωση κατάποσης ξεπλύνετε το στόμα με άφθονο νερό. Χορηγήστε ενεργό 

άνθρακα. Ποτέ μην χορηγείτε οτιδήποτε από το στόμα σε άτομο που δεν έχει τις 

αισθήσεις του. Προκαλέστε εμετό αν το άτομο έχει τις αισθήσεις του. Ζητείστε αμέσως 

ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα      

 
∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.    

 
 
Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401 
  
 
 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας 
  
Οι άδειες συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του 

ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες 

συσκευασίες τρυπηθούν, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής.     
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