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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Αθήνα,   19 – 11 - 1999 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ           Αριθµ. πρωτ.:  111181 

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

  

Ταχ. ∆ιεύθυνση: Ιπποκράτους 3-5          ΠΡΟΣ: 1. ZENECA Hellas ΑΕ 

Ταχ. Κώδικας   : 101 64 - ΑΘΗΝΑ                           Συγγρού 231 

TELEFAX        : 36 17 103 

Πληροφορίες   : Ν. Ξενούλης 

                           Μ. Φουντουλάκης 

                          17121, Ν. Σµύρνη 

                          (µε απόδειξη) 

Τηλέφωνο        : 52 91 412                       2. ∆/ΝΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

                                       ΄Εδρες τους 

                       3. ∆/ΝΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

                                       Έδρες τους 

                       4. ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟ- 

                          ΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

                           Τµήµα Ελέγχου Γεωργικών 

ΘΕΜΑ:  ″″″″Χορήγηση οριστικής έγκρισης 

                 κυκλοφορίας στο γεωργικό 

                          Φαρµάκων 

                          Εκάλης 2, 145 61 - Κηφισιά 

                 φάρµακο   (εντοµοκτόνο)  

                 KARATE 10 CS ″″″″            ΚΟΙΝ.:   ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ Π.∆. 

  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

 
    Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 «για την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών 

φαρµάκων και ειδικότερα το άρθρο 2, παρ.2 και το άρθρο 5 παρ. 2 και 8». 

2. Τη µε αριθ. 85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή µας, «για την τεχνική και τις 

µεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρµάκων για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση έγκρισης 

κυκλοφορίας µετά την 29-12-87», Κεφ. Β, παρ. 4. 

3. Τη µε αριθ.83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) απόφασή µας όσον αφορά τον «καθορισµό 

και την τυποποίηση της σήµανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρµάκων», καθώς 

και το µε αριθ. 115/15.5.97 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.97) Π.∆. 

4. Την µε αριθ.  81199/11-7-88  απόφασή µας, µε την οποία χορηγήθηκε η µε αριθ.  1534  

οριστική έγκριση κυκλοφορίας και τις µε αριθµ. 68391/2-4-90. και 66162/19-6-98 

διευρύνσεις της έγκρισης κυκλοφορίας στο µε ίδιο δρων συστατικό φυτοπροστατευτικό 

προϊόν (εντοµοκτόνο)  KARATE 5 EC . 

5. Τη µε αριθ.  3396/3-11-98  (Β 1165/9.11.98)  κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Γεωργίας για «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας 

Κωνσταντίνο Βρεττό και Παρασκευά Φουντά». 
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6. Τις από 8-8-97, 13-08-97, 03-09-97, 15-10-97, 19-2-99, 16-4-99 και 13-10-99 αιτήσεις της 

ενδιαφερόµενης εταιρείας καθώς  και  τα από 3-9-97 και 13-5-99  πρωτόκολλα 

πληρότητας. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε  
 

I.  Xορηγούµε οριστική έγκριση κυκλοφορίας µε αριθµό  1854  στο γεωργικό φάρµακο 

(εντοµοκτόνο) µε τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

1. Εµπορικό όνοµα: KARATE 10 CS 

2. Μορφή:  Aιώρηµα µικροκαψουλών (CS) 

3. Εγγυηµένη σύνθεση:  Lambda-cyhalothrin 10 % β/ο 

                    βοηθητικές ουσίες:  88,4%  β/β 

4. Καθαρότητα technical από το οποίο παρασκευάζεται:  81% min 

5. Παρασκευαστής:  ZENECA Ltd, Fernhurst, Haslemere, Surrey, U.K. 

6. Αντιπρόσωπος:  ZENECA Hellas A.E. 

7. Τυποποιητής: Stauffer Chemicals Co, Rue de Typerchamps 37, 7180 Seneffe, Βέλγιο  

8. Συσκευαστής: ZENECA Hellas A.E. 

9. Συσκευασία: 9α. Είδος-Μέγεθος: Φιάλες των 20, 25,40, 50, 100, 200, 400 και 500 κ.εκ.  

 Οι φιάλες των 20, 25, 40, 50, 100 και 200 κ.εκ. θα 

µπαίνουν σε χάρτινο κουτί ή θα φέρουν φυλλάδιο οδηγιών 

επικολληµένο πάνω στη φιάλη 

    9β. Υλικό: Φιάλες  τύπου  COEX, PET, SELAR, HDPE, Fluorinated  

polyethylene 

 

10.Στόχος για τον οποίο προορίζεται - Τρόπος δράσης : Πυρεθρινοειδές εντοµοκτόνο για 

την καταπολέµηση µυζητικών και µασητικών εντόµων. ∆ρα δι’ επαφής και από στοµάχου.  
 

11.Τρόπος εφαρµογής : 

Ψεκασµοί φυλλώµατος µε καλό λούσιµο των φυτών µέχρις απορροής. 

 

12.Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:  

-Γεµίζουµε το ψεκαστικό δοχείο µέχρι την µέση µε νερό. Aραιώνουµε την απαιτούµενη 

ποσότητα σκευάσµατος σε µια µικρή ποσότητα νερού αναδεύοντας και το ρίχνουµε µέσα στο 

ψεκαστικό δοχείο. Συµπληρώνουµε στην συνέχεια µε το απαιτούµενο νερό µε συνεχή 

ανάδευση. 
 

13.Φάσµα δράσης: 

 

 

           ΠΕ∆ΙΟ 

 

          ΣΤΟΧΟΙ 

         ∆ΟΣΕΙΣ 

(κ.εκ./100 λίτρα 

νερό) 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

13.1. MΗΛΟΕΙ∆Η: 

Μηλιά, 

αχλαδιά 

 

-Ψύλλα 

(Psylla pyri) 

 

 

 

 

 

 

10-20 

 

 

 

 

 

 

 

Ψεκασµοί κατά την 

άνοιξη που ο 

πληθυσµός είναι ακόµη 

χαµηλός και δεν 

υπάρχει υπέρθεση 

γενεών και κατά το 

φθινόπωρο µε την 

έναρξη της πτώσης των 
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-Φυλλορύκτες 

Phyllonorycter sp. 

 

 

 

 

10 

 

φύλλων εναντίον των 

ακµαίων που πρόκειται 

να διαχειµάσουν. 

 

Με την εµφάνιση  

των  προσβολών. 

13.2 

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: 

   

Ροδακινιά -Φυλλοδέτες   

(Cacoesia sp.) 
10 

 

Με την εµφάνιση  

των  προσβολών. 

13.3 ΑΜΠΕΛΙ: -Ευδεµίδα 

(Polychrosis botrana) 

-Kογχυλίδα 

(Eupoecilia ambiguella) 

10 

 

 

 

Με την εµφάνιση  

των  προσβολών. 

13.4 ΕΛΗΑ -Πυρηνοτρήτης 

α. ανθόβια γενεά 

β. καρπόβια γενεά 

 

α. 5 

β. 10 

Με την εµφάνιση  

των  προσβολών. 

13.5 ΠΑΤΑΤΑ: 

 

-∆ορυφόρορος 

(Leptinotarsa 

decemlineata) 

10 Με την εµφάνιση  

των  προσβολών. 

13.6 ΒΑΜΒΑΚΙ -Πράσινο σκουλήκι 

(Heliothis armigera) 

-Θρίπες 

(Thrips tabaci) 

-Αφίδες 

(Aphis spp.) 

-Ρόδινο σκουλήκι 

(Pratyedra gossypiella) 

20-30 

 

 

 

 

 

20 

Με την εµφάνιση  

των  προσβολών. 

 

 

 

 

Προληπτικοί ψεκασµοί 

µε την έναρξη των 

πτήσεων της 2
ης

 γενεάς 

και επανάληψη ανά 

δεκαπενθήµερα. Μέχρι 

τέσσερις εφαρµογές 

ανά καλλιεργητική 

περίοδο. 

 

Παρατηρήσεις: 

 

α. Για τη συλλογική καταπολέµηση των ακρίδων µε επίβλεψη και ευθύνη του Υπουργείου 

Γεωργίας. 

β. Σε όλες τις εν λογω καλλιέργειες πλην της µηλιάς, που υπάρχει πρόβληµα ακάρεων, το 

KARATE δεν προκαλεί αύξηση των τετρανύχων (Tetranychus urticae, Panonychus ulmi) και 

είναι δυνατόν ανάλογα µε τις συνθήκες και την ένταση της προσβολής να παρουσιαστεί και 

κατασταλτική δράση σ’αυτούς. 
 

14. Φυτοτοξικότητα: 

      ∆εν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώµενες δόσεις και καλλιέργειες. 
 

 

15. Συνδυαστικότητα: - 
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16. Σηµάνσεις τοξικότητας : 

      Σταυρός Αγίου Ανδρέου, Xn Επικίνδυνο, Xi Ερεθιστικό. 
 

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο ( R φράσεις): 

(R20/22) Βλαβερό όταν εισπέεται και σε περίπτωση κατάποσης. 

(R38)  Ερεθίζει το δέρµα. 

(R41)  Kίνδυνος σοβαρής βλάβης των µατιών 

 

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστηµα (RΟ φράσεις): 

(RO2)  Μέτρια τοξικό για τις µέλισσες. 

(RO4/Ο7) Πολύ τοξικό για τα ψάρια.και γενικά τους υδρόβιους οργανισµούς. 

(RO11) Βλαβερό για τα παραγωγικά ζώα. 

 

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δηµόσια υγεία (S και SY φράσεις): 

(S2/3/13) Φυλάξτε το µακριά από παιδιά, τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές σε µέρος  

δροσερό. 

(S20/21) Μη τρώτε, µην πίνετε ή καπνίζετε προτού τελειώσετε τον ψεκασµό και 

 πλυθείτε καλά. 

(S26)  Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, πλύντε τα αµέσως µε άφθονο νερό και  

ζητήστε ιατρική συµβουλή. 

(S27)  Αφαιρέστε αµέσως όλα τα ρούχα ππάνω στα οποία έπεσε το σκεύασµα ή  

ψεκαστικό υγρό και πλυθείτε καλά. 

(S28)  Αν έλθετε σε επαφή µε το σκεύασµα πλυθείτε καλά µε άφθονο νερό και  

σαπούνι. 

(S35)  Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας. 

(S36/37/39) Φοράτε κατάλληλη συσκευή προστατευτική ενδυµασία, γάντια, συσκευή  

προστασίας µατιών και κατάλληλη αναπνευστική συσκευή. 

- Μην ψεκάζετε αντίθετα στον άνεµο. 

(SY11) Μη ρυπαίνεται τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης µε το φάρµακο ή τα κενά  

  συσκευασίας του. 

            ″ΠΡΟΣΟΧΗ:  Μπορεί να προκύψει  κίνδυνος  για  την  υγεία  του  χρήστη,  

             του  καταναλωτή  αγροτικών  προϊόντων  καθώς  και  για  το  περιβάλλον. ″ 

 

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο : 

Αν έλθετε σε επαφή µε το σκεύασµα πλυθείτε καλά µε άφθονο νερό και σαπούνι 

τουλάχιστον για 15 λεπτά. Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύντε τα αµέσως µε 

άφθονο νερό. Σε περίπτωση κατάποσης µεταφέρετε τον ασθενή στην πλησιέστερη 

κλινική.  

          ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. 

          Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: (01) 77 93 777. 

 

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστηµα (SO φράσεις):- 

(SO2)  Μην ψεκάζετε όταν οι µέλισσες είναι παρούσες. 

(SO3)  Μη ρυπαίνετε τα νερά µε το σκεύασµα ή τη συσκευασία του. 

             Αποφύγετε τη διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε υδάτινες επιφάνειες. 

(SO5)  Κρατείστε τα παραγωγικά ζώα µακριά από την ψεκασµένη περιοχή για τριάντα 

(30) ηµέρες. 
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22. Απαγορεύσεις (Α φράσεις): 

(A1) Απαγορεύεται η εφαρµογή του µε αεροψεκασµούς. 

 Απαγορεύεται η πώληση του σε ερασιτέχνες. 

 

23.Περιορισµοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις): 

(Π1):Τελευταία επέµβαση πριν τη συγκοµιδή: 

Βαµβάκι:  14 ηµέρες 

Ελιά: µέχρι 15 Ιουλίου 

Λοιπές καλλιέργειες:  7 ηµέρες 

 

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσµατος-Συνθήκες αποθήκευσης: 

     ∆ιατηρείται  στην  αρχική  του  απαραβίαστη  συσκευασία  σε  δροσερό  και  ξηρό  

     χώρο, µακριά από πηγές ανάφλεξης. 

     Σε αυτές τις συνθήκες παραµένει σταθερό για 2 χρόνια. 

 

ΙΙ. Κείµενο ετικέτας: 

α. Θα είναι σύµφωνο µε το άρθρο 22, παρ. 1 του Ν. 721/77 και µε την παρούσα απόφαση. 

β. Η τελική ετικέτα θα προσκοµισθεί την ∆/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής εντός 

εξαµήνου από της υπογραφής της παρούσας απόφασης και επιπροσθέτως για τις 

συσκευασίες των 20, 25, 40, 50 και κ.εκ. θα υπάρξει έλεγχος από τη ∆/νση Προστασίας 

ΦυτικήςΠαραγωγής, Τµήµα Γεωργικών Φαρµάκων πριν την αρχική κυκλοφορία του 

προϊόντος. 

 

ΙΙΙ.α) Η παρούσα έγκριση ισχύει µέχρι 31.12.2003. 

β) Εντός του τελευταίου εξαµήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί 

από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης. 

 
 

 

 

                     Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

 

 
 

           Κ.  ΒΡΕΤΤΟΣ 


