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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα  25-9-2008 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &  

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   Αριθ. Πρωτ.: 122854 

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

 

Ταχ.∆/νση:  Λ. Συγγρού 150 

Ταχ. Κώδικας:    176 71, Αθήνα 

FAX:     210-92 12 090 

Πληροφορίες:  Α. Φονταρά 

Τηλέφωνο:    210-9287227 

 

 

 

ΘΕΜΑ: “Ανανέωση της έγκρισης 

του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (απολυµαντικό 

εδάφους), VAPAM FORTE 51 SL,  

και τροποποίησή της, ως προς τη  

συσκευασία του (είδος-µέγεθος) και τον

τρόπο εφαρµογής.”  

 

 

ΠΡΟΣ:     ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ 

                  Λεωφ. ΝΑΤΟ, Θέση Πηλιχό 

Τ.Θ. 92,  193 00 Ασπρόπυργος 

                        (Με απόδειξη) 

ΚΟΙΝ.: 1) Γραφείο κ. Υπουργού 

2) Γραφείο Γ. Γρ. κ. Κ. Σκιαδά 

3)Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 

         Ινστιτούτο 

         Τµήµα Ελέγχου  

         Γεωργικών Φαρµάκων  

         Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά 

4) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. 

΄Εδρες τους 

5) Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 

∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης 

 (µε e-mail), ΄Εδρες τους 

6) Τµήµατα Β,΄Γ΄&Ε΄της ∆/νσής µας 

7) Γραµµατεία της ∆/νσής µας 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο  

   ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Π.∆. 115/15-5-1997 (A΄104/30-5-1997) για “την έγκριση, διάθεση στην 

αγορά και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συµµόρφωση προς την οδηγία 

91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου όπως έχει συµπληρωθεί” και ειδικότερα το άρθρο 4, (παρ. 4 και 

6) και το άρθρο 8, (παρ. 2 και 3). 

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» και ειδικότερα το Κεφ. ∆, παρ. 5. 

3. Το Π.∆. 206/2007 /(ΦΕΚ 232/Α/19-9-2007) «∆ιορισµός Υπουργών και Υφυπουργών». 

4. Τη µε αριθ. 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47/Β΄/18-1-2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων για «µεταβίβαση στους Γενικούς Γραµµατείς, Ειδικό Γραµµατέα, 

Προϊσταµένους Γενικής ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης και Προϊσταµένους Τµήµατος 

της εξουσίας να υπογράφουν µε “Εντολή Υπουργού’’». 

5. Τις από 13-12-2006 και 28-7-2008 αιτήσεις της εταιρείας ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ για την ανανέωση 

και τροποποίηση αντίστοιχα, της έγκρισης του σκευάσµατός της, VAPAM FORTE 51 SL. 
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

 

Ι. Ανανεώνουµε για µία πενταετία, από 1-1-2007 έως 31-12-2011, τη µε αριθ. 6883 οριστική 

έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (απολυµαντικό εδάφους), VAPAM FORTE 51 SL, 

(51% β/ο metham sodium), της παρασκευάστριας εταιρείας FMC FORET S.A., Ισπανία, η οποία 

χορηγήθηκε στην εταιρεία ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ µε την αριθ. 112076/21-11-2002 απόφασή µας, 

όπως ισχύει σήµερα (τροποποιήθηκε µε την αριθ. 120568/8-8-2006 απόφασή µας ,ως προς τη 

συσκευασία). 

 

ΙΙ. Τροποποιούµε την ανωτέρω έγκριση  

Α) Ως προς το είδος και το µέγεθος της συσκευασίας, η οποία διαµορφώνεται ως ακολούθως: 

     Συσκευασία: α. Είδος-Μέγεθος:  α1. ∆οχεία  5, 10, 12, 16, 20, 24, 25 και 30 λίτρων 

    α2. Βαρέλια 200 λίτρων 

    α3. ∆εξαµενές 1000 λίτρων 

β. Υλικό: β1. Πλαστικό HDPE, PVC (polyvinyl chloride) 

          β2, β3. Πλαστικό PVC (polyvinyl chloride) 

Β) Ως προς τον τρόπο εφαρµογής ο οποίος διαµορφώνεται ως ακολούθως: 

Η εφαρµογή του ανάλογα µε την έκταση που πρόκειται να απολυµανθεί, γίνεται  µε ποτιστήρι, µε 

ψεκαστήρα, µε τεχνητή βροχή καθώς και µε ειδικούς εγχυτήρες όταν εφαρµόζεται στις γραµµές 

σποράς ή φύτευσης. 

Ειδικά για τις συσκευασίες των 200 λίτρων και των 1000 λίτρων η εφαρµογή µπορεί να 

γίνει µε δύο τρόπους: 

α) µέσω του συστήµατος στάγδην άρδευσης: όπου το σκεύασµα εγχύεται στο έδαφος  

συνδέοντας τη συσκευασία µε το σύστηµα στάγδην άρδευσης της προς εφαρµογή έκτασης.  

Γνωρίζοντας τα χαρακτηριστικά του αρδευτικού συστήµατος (λίτρα/χρόνο/σταλλάκτη, 

αριθµό σταλλακτών/επιφάνεια εφαρµογής και συνολική επιφάνεια εφαρµογής), υπολογίζεται 

ο χρόνος εισαγωγής της ποσότητας της συσκευασίας στην επιφάνεια εφαρµογής µέσω του 

συστήµατος στάγδην άρδευσης. 

β) µε ειδικούς εγχυτήρες: όπου το σκεύασµα εγχύεται στο έδαφος µε ειδικά µηχανήµατα 

προσαρµοσµένα σε ελκυστήρα και αφού συνδέσουµε τη συσκευασία µε την ειδική αποθήκη 

του µηχανήµατος. Γνωρίζοντας την ταχύτητα του ελκυστήρα και την επιφάνεια εφαρµογής, 

υπολογίζεται ο ρυθµός εκροής (έγχυσης) από τα ειδικά µηχανήµατα στο έδαφος. 

 

ΙΙΙ. Το κείµενο ετικέτας να είναι σύµφωνο µε το άρθρο 16 του Π.∆. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α΄/30- 

 5-97) και τη µε αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β΄/19-9-2002) ΚΥΑ.  
 

ΙV. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η µε αριθ. 112076/21-11-2002  απόφασή µας, όπως ισχύει 

σήµερα. 

              Ε. Υ. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

  

 

 

   Κ. ΣΚΙΑ∆ΑΣ   

 

 

 

 

 
 

 


