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Αλλαγές στον Κανονισμό 889/2008 σχετικά με την Φυτική Παραγωγή 

 (Ισχύουν από 15 Απριλίου 2014) 
 
1. Παράρτημα Ι: Εδαφοβελτιωτικά και λιπάσματα  
 
1.1 Προστίθενται οι ακόλουθες ουσίες για χρήση ως βελτιωτικά εδάφους:  

 Χωνευμένο υπόλειμμα παραγωγής βιοαερίου,  

 Υδρολυμένες πρωτεΐνες από ζωικά υποπροϊόντα,  

 Λεοναρδίτης,  

 χιτίνη και  

 Σαπροπηλός.  

 Χηλάλευρο (υποπροϊόν ζωικής προέλευσης)  
 
Η χρήση τους γίνεται υπό συγκεκριμένους όρους, όπως για παράδειγμα οι υδρολυόμενες 
πρωτεϊνες δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε βρώσιμα μέρη του φυτού (βλ. Παράρτημα Ι)  
 
1.2 Διευκρινίζεται πως τα μείγματα οικιακών απορριμάτων που έχουν υποστεί λιπασματοποίηση ή 
ζύμωση πρέπει να παράγονται από προϊόντα που διαχωρίζονται στην πηγή τους.  
 
2. Παράρτημα ΙΙ: Φυτοπροστατευτικά προϊόντα  
 
2.1 Προσδιορίζονται τα φυτικά έλαια και οι όροι χρήσης τους βάσει του Παραρτήματος του 
Κανονισμού 540/2011.  
 
2.2 Προσδιορίζονται οι μικροοργανισμοί και οι όροι χρήσης τους βάσει του Παραρτήματος του 
Κανονισμού 540/2011.  
 
2.3 Προσδιορίζονται οι φερομόνες και οι όροι χρήσης τους βάσει του Παραρτήματος του 
Κανονισμού 540/2011 (αριθμοί 255, 258 και 259).  
 
2.4.1 Στις παραδοσιακές ουσίες χρήσης στη βιολογική γεωργία (σημείο 6) προστίθεται ο βασικός 
θειικός χαλκός και ο βορδιγάλειος πολτός.  
 
2.4.2 Όσον αφορά τους όρους χρήσης, το κράτος μέλος μπορεί να επιτρέψει περισσότερο από 600 
γραμμάρια χαλκού/στρέμμα σε ένα δεδομένο έτος, για πολυετείς καλλιέργειες, υπό τον όρο πως 
σε περίοδο 5 ετών (συμπεριλαμβανομένων των 4 ετών που προηγήθηκαν από αυτό το έτος), ο 
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χρησιμοποιούμενος χαλκός δεν ξεπέρασε τα 600 γραμμάρια/στρέμμα αντί για 3 κιλά τα οποία 
όριζε μέχρι τώρα το Παράρτημα.  
 
2.4.3 Επιπλέον, απαιτείται η δημιουργία ζωνών ανάσχεσης για την προστασία των υδάτων και των 
μη στοχευόμενων οργανισμών.  
 
2.4.4 Τα προϊόντα με χαλκό και οι όροι χρήσης τους προσδιορίζονται βάσει του Παραρτήματος του 
Κανονισμού 540/2011 (αριθμός 294 και 295)  
 
2.5 Για το αιθυλένιο διευκρινίζεται πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εσωτερικούς χώρους.  
 
2.7 Το παραφινέλαιο και οι όρους χρήσης προσδιορίζονται βάσει του Παραρτήματος του 
Κανονισμού 540/2011 (αριθμός 277)  
 
2.8 Καταργούνται:  

 το αργιλοκάλιο (Θειικό αργίλιο –επιβραδυντικό ωρίμανσης)  

 ο οκτανικός χαλκός (μυκητοκτόνο)  

 το υπερμαγγανικό κάλιο (μυκητοκτόνο, βακτηριοκτόνο)  

 τα ορυκτέλαια (εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα)  
 
2.9 Προστίθενται οι ακόλουθες ουσίες για χρήση ως προϊόντα φυτοπροστασίας:  

 Λίπος προβάτου (απωθητικό μόνο για μη βρώσιμα μέρη του φυτού και υπό τον όρο πως 
οι φυτικές ύλες δεν δίνονται ως τροφή σε αιγοπρόβατα),  

 Πυριτικό αργίλιο (καολίνης) ως απωθητικό,  

 Λαμιναρίνη ως ενεργοποιητής μηχανισμών αυτοάμυνας των φυτών (από φυτοφύκη)  
 
2.10 Διευκρινίζεται πως το όξινο ανθρακικό κάλιο (διτανθρακικό κάλιο) μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
και ως εντομοκτόνο  
 
 
 
Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να ανατρέξετε στον Κανονισμό 354/2014 και τον 
Κανονισμοό 540/2011  
 

 


