ZAŁĄCZNIK II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008
Pestycydy – produkty, o których mowa w art. 5 ust. 1
Wszystkie substancje wymienione w niniejszym załączniku muszą spełniać co najmniej
warunki stosowania określone w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE)
nr 540/2011 (1). Bardziej restrykcyjne warunki stosowania w produkcji ekologicznej zostały
określone w drugiej kolumnie każdej tabeli.
1.

Substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego
Nazwa

Opis, wymagania dotyczące składu, warunki użycia

Azadyrachtyna uzyskiwana z
Azadirachta indica (miodla indyjska)

Substancje podstawowe

Tylko te substancje podstawowe w rozumieniu art. 23
ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 1107/2009(1), które są objęte definicją
»środka
spożywczego«
zawartą
w
art.
2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady(2) oraz są pochodzenia
roślinnego lub zwierzęcego.
Substancje, które nie są stosowane jako środki
chwastobójcze, lecz tylko do zwalczania szkodników
i chorób.

Wosk pszczeli

Wyłącznie jako maść ogrodnicza/chroniąca rany.

Hydrolizat białkowy z wyłączeniem
żelatyny
Laminaryna

Brunatnice pochodzą z ekologicznej uprawy zgodnie
z art. 6d lub ze zrównoważonych zbiorów zgodnie
z art. 6c.

Feromony

Tylko w pułapkach i dozownikach.

Oleje roślinne

Dozwolone wszystkie zastosowania z wyjątkiem jako
środki chwastobójcze.

Pyretryny otrzymywane ze złocienia
dalmatyńskiego (Chrysanthemum
cinerariaefolium)
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Pyretroidy (wyłącznie deltametryna lub
lambda-cyhalotryna)

Tylko w pułapkach zawierających określone środki
wabiące; tylko przeciwko Batrocera oleae i Ceratitis
capitata Wied.

Gorzknia otrzymana z Quassia amara

Wyłącznie jako środek owadobójczy i odstraszający
owady.

Środki odstraszające zapachem,
pochodzenia roślinnego lub
zwierzęcego/tłuszcz owczy

Stosować jedynie na niejadalnych częściach roślin
uprawnych i w miejscach, gdzie uprawy nie są
spożywane przez owce lub kozy.

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące
wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz. U. L 309 z 24.11.2009, s. 1).
(2) Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające
ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności
oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 1.2.2002, s. 1).

(1)Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych
substancji czynnych (Dz. U. L 153 z 11.6.2011, s. 1).

2.

Mikroorganizmy lub substancje produkowane przez mikroorganizmy
Nazwa

Mikroorganizmy

Opis, wymagania dotyczące składu, warunki użycia
Niepochodzące z GMO.

Spinosad
3.

Substancje inne niż wymienione w sekcji 1 i 2
Nazwa

Opis, wymagania dotyczące składu, warunki użycia

Krzemian glinu (kaolin)
Wodorotlenek wapnia

Jeżeli stosowany jako środek grzybobójczy, to tylko
w przypadku drzew owocowych, łącznie ze szkółkami,
do zwalczania Nectria galligena (rak drzew
owocowych).

Dwutlenek węgla
Związki miedzi w postaci:
wodorotlenku miedzi, tlenochlorku

Maksymalnie do 6 kg miedzi na hektar rocznie.
W odniesieniu do upraw wielorocznych państwa
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miedzi, tlenku miedzi, cieczy bordoskiej członkowskie mogą na zasadzie odstępstwa od akapitu
i trójzasadowego siarczanu miedzi
pierwszego dopuścić przekroczenie w danym roku
limitu zawartości miedzi wynoszącego 6 kg, pod
warunkiem że średnia rzeczywiście zastosowana ilość
w okresie 5 lat obejmującym dany rok oraz
4 wcześniejsze lata nie przekracza 6 kg.
Etylen
Kwasy tłuszczowe

Dozwolone wszystkie zastosowania z wyjątkiem jako
środki chwastobójcze.

Ortofosforan żelaza (III)

Preparaty przeznaczone do spryskiwania powierzchni
między roślinami uprawnymi.”

Diatomit (ziemia okrzemkowa)
Siarczan wapnia (wielosiarczek wapnia)
Olej parafinowy
Wodorowęglan potasu (diwęglan
potasu)
Piasek kwarcowy
Siarka

3

