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I LISA
Artikli 3 lõikes 1 ja artikli 6d lõikes 2 osutatud väetised, mullaomaduste parandajad ja
toitained
Märkused:
A: lubatud vastavalt määrusele (EMÜ) nr 2092/91 ja üle kantud vastavalt määruse (EÜ)
nr 834/2007 artikli 16 lõike 3 punktile c
B: lubatud vastavalt määrusele (EÜ) nr 834/2007

Luba

A

Nimetus
Liittooted või ainult järgmisi aineid
sisaldavad tooted

Laudasõnnik

Kirjeldus, koostisele esitatavad nõuded,
kasutustingimused

Virtsa ja taimse päritoluga ainete (allapanu)
segust koosnev toode.
Tööstuslikust tootmisest pärinev toode on
keelatud.

A

Kuivatatud laudasõnnik ja kuiva Tööstuslikust tootmisest pärinev toode on
tatud linnusõnnik
keelatud.

A

Kompostitud virts, k.a linnu Tööstuslikust tootmisest pärinev toode on
sõnnik ja laudasõnniku kompost
keelatud.

A

Vedel virts

Kasutamine pärast kontrollitud kääritamist ja/
või asjakohast lahjendamist.
Tööstuslikust tootmisest pärinev toode on
keelatud.

B

Majapidamisjäätmete kompostitud
või kääritatud segu

Toode, mis on saadud tekkeallika järgi eral
datud majapidamisjäätmetest, mida on
biogaasi tootmiseks kompostitud või anae
roobselt kääritatud.
Ainult taimset ja loomset päritolu majapida
misjäätmed.
Ainult juhul, kui need on toodetud liikmesriigi
poolt aktsepteeritavas suletud ja järelevalva
tavas kogumissüsteemis.
Suurimad sisaldused milligrammides kuivaine
kilogrammi kohta:
kaadmium: 0,7; vask: 70; nikkel: 25; plii: 45;
tsink: 200; elavhõbe: 0,4; kroom (kokku): 70;
kroom (VI): ei ole tuvastatav

A

Turvas

Kasutamiseks üksnes aianduses (köögiviljan
duses,
lillekasvatuses,
puuviljeluses,
puukoolis).

A

Seenekasvatuse jäätmed

Substraadi algne koostis peab piirduma käes
olevas lisas loetletud toodetega.

A

Putukate ja usside
(vermikompost)

A

Guaano

A

Taimsete ainete kompostitud või
kääritatud segu

väljaheide

Toode, mis on saadud tekkeallika järgi eral
datud majapidamisjäätmetest, mida on
biogaasi tootmiseks kompostitud või anae
roobselt kääritatud.
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B

Nimetus
Liittooted või ainult järgmisi aineid
sisaldavad tooted

Biogaasi käärimissaadused, mis
sisaldavad koos käesolevas lisas
loetletud taimse või loomse mater
jaliga käärinud loomseid kõrval
saadusi

Kirjeldus, koostisele esitatavad nõuded,
kasutustingimused

3. kategooria loomsed kõrvalsaadused (sh
metsloomade loomsed kõrvalsaadused) ja 2.
kategooria seedetrakti sisu (2. ja 3. kategooria
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määruse (EÜ) nr 1069/2009 (1) määratlusele)
ei tohi pärineda tööstuslikust tootmisest.
Menetlused peavad olema kooskõlas komis
joni määrusega (EL) nr 142/2011 (2).
Ei kasutata taime söödavatel osadel

B

Järgmised loomsed saadused või
kõrvalsaadused:
verejahu

1) Maksimaalne kroom (VI) sisaldus milli
grammides kuivaine kilogrammi kohta: ei
ole tuvastatav
2) Ei kasutata taime söödavatel osadel

kabja- ja sõrajahu
sarvejahu
kondijahu või želatiinisisalduseta
kondijahu
kalajahu
lihajahu
sule- ja karvajahu, jahvatatud
karusnaha- ja nahatükid
vill
karusnahk (1)
karvad
piimatooted
hüdrolüüsitud valgud (2)

A

Väetistena kasutatavad taimsed
saadused ja kõrvalsaadused

B

Taimset
valgud

A

Merevetikad ja merevetikatooted

päritolu

Näiteks õlikoogijahu,
linnaseidud

kakaoubade

kestad,

hüdrolüüsitud

Ainult juhul, kui need on saadud otse:
i)

füüsikalisel töötlemisel, k.a dehüdraati
mine, külmutamine ja jahvatamine

ii) ekstraheerimisel vees või happe ja/või
leelise lahuses
iii) kääritamine

A

Saepuru ja puidulaastud

Pärast langetamist keemiliselt töötlemata puu

A

Puukoorekompost

Pärast langetamist keemiliselt töötlemata puu

A

Puutuhk

Pärast langetamist keemiliselt töötlemata puu
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A

Nimetus
Liittooted või ainult järgmisi aineid
sisaldavad tooted

Looduslik fosfaat

Kirjeldus, koostisele esitatavad nõuded,
kasutustingimused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ)
nr 2003/2003 (3) (väetiste kohta) I lisa A.2 osa
punktis 7 määratletud toode.
Sisaldab kuni 90 mg kaadmiumi 1 kg P205
kohta.

A

Alumiiniumisisaldusega kaltsium Määruse (EÜ) nr 2003/2003 I lisa A.2 osa
fosfaat
punktis 6 määratletud toode.
Sisaldab kuni 90 mg kaadmiumi 1 kg P205
kohta.
Kasutamiseks
(pH > 7,5).

üksnes

leeliselisel

pinnasel

A

Toomasräbu

Määruse (EÜ) nr 2003/2003 I lisa A.2 osa
punktis 1 määratletud tooted.

A

Töötlemata
kainiit

A

Kaaliumsulfaat, mis võib sisal Toode, mis on saadud töötlemata kaaliumsoo
dada magneesiumsoola
last füüsilise ekstraheerimise teel, võib sisal
dada ka magneesiumsooli.

A

Destilleerimisjääk ja destilleerimi Välja arvatud ammooniumdestillaat.
sekstrakt

A

Kaltsiumkarbonaat

kaaliumsool

või

Määruse (EÜ) nr 2003/2003 I lisa A.3 osa
punktis 1 määratletud tooted.

Ainult loodusliku päritoluga.

(kriit, mergel, jahvatatud lubja
kivi, lubivetikatest lubiväetis,
(maerl), fosfaatkriit)
A

Magneesium- ja kaltsiumkarbo Ainult loodusliku päritoluga,
naat
nt magneesiumkriit, jahvatatud magneesium,
lubjakivi.

A

Magneesiumsulfaat (kiseriit)

Ainult loodusliku päritoluga.

A

Kaltsiumkloriidi lahus

Õunapuulehtede töötlemiseks kaltsiumivae
guse puhul.

A

Kaltsiumsulfaat (kips)

Määruse (EÜ) nr 2003/2003 I lisa D osa
punktis 1 määratletud tooted.
Ainult loodusliku päritoluga.

A, B

Suhkrutootmisel tekkiv tööstuslik
lubi

Suhkrupeedist ja suhkruroost suhkru tootmise
kõrvalsaadus.

A

Vaakummeetodil soola tootmisel
tekkiv tööstuslik lubi

Mägedes leiduvatest soolajärvedest vaakum
meetodil soola tootmise kõrvalprodukt.

A

Looduslik väävel

Määruse (EÜ) nr 2003/2003 I lisa D.3 osas
määratletud tooted.
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Nimetus
Liittooted või ainult järgmisi aineid
sisaldavad tooted

Kirjeldus, koostisele esitatavad nõuded,
kasutustingimused

A

Mikroelemendid

Määruse (EÜ) nr 2003/2003 I lisa E osas loet
letud anorgaanilised mikrotoitained.

A

Naatriumkloriid

Ainult kivisool.

A

Kivijahu ja savid

B

Leonardiit (suure humiinhappesi Ainult juhul, kui see on saadud kaevandamise
saldusega orgaaniline sete)
kõrvalsaadusena

B

Ksüliit

Ainult juhul, kui see on saadud kaevandamise
kõrvalsaadusena (nt pruunsöe kaevandamise
kõrvalsaadus)

B

Kitiin (koorikloomade kestadest
saadud polüsahhariid)

Ainult juhul, kui see on saadud nõukogu
määruse (EÜ) nr 2371/2002 (4) artikli 3 punkti
e kohaselt määratletud säästva kalapüügi teel
või mahepõllumajandusliku vesiviljeluse teel

B

Mageveekogudest pärit orgaanili Ainult mageveekogude majandamise kõrval
selt rikas sete, mis on tekkinud saadusena või endistest mageveekogudest
hapnikuta tingimustes
saadud orgaanilised setted
(nt sapropeel)

Vajaduse korral peaks ekstraheerimine
toimuma veekeskkonda kõige vähem kahjus
taval viisil
Ainult pestitsiididega, püsivate orgaaniliste
saasteainetega ja bensiinilaadsete ainetega
saastamata allikatest pärit setted
Suurimad sisaldused milligrammides kuivaine
kilogrammi kohta:
kaadmium: 0,7; vask: 70; nikkel: 25; plii: 45;
tsink: 200; elavhõbe: 0,4; kroom (kokku): 70;
kroom (VI): ei ole tuvastatav

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse
muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete
tervise-eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1774/2002 (loomsete kõrvalsaaduste määrus)
(ELT L 300, 14.11.2009, lk 1).
2
( ) Komisjoni 25. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 142/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määrust (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loom
sete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad, ja nõukogu direktiivi 97/78/EÜ seoses teata
vate selle direktiivi alusel piiril toimuvast veterinaarkontrollist vabastatud proovide ja näidistega (ELT L 54,
26.2.2011, lk 1).
(3) ELT L 304, 21.11.2003, lk 1.
(4) Nõukogu 20. detsembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 2371/2002 ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude
kaitse ja säästva kasutamise kohta (EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59).
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Pestitsiidid – artikli 5 lõikes 1 osutatud taimekaitsevahendid
Kõik käesolevas lisas loetletud ained peavad vastama vähemalt rakendusmääruse (EL)
nr 540/2011 (1) lisas esitatud kasutustingimustele. Mahepõllumajandusliku tootmise suhtes kohalda
tavad rangemad kasutustingimused on täpsustatud iga tabeli teises veerus.
1. Taimse või loomse päritoluga ained
Nimetus

Kirjeldus, koostisele esitatavad nõuded, kasutustingimused

Allium sativum (küüslauguekstrakt)
Asadiraktiin, ekstraheeritud Azadi
rachta indica'st (sirelmeelia)
Põhiained (sh letsitiinid, sahharoos,
fruktoos, äädikas, vadak,
kitosaanvesinikkloriid (1) ja Equisetum
arvense jne)

Ainult määruse (EÜ) nr 1107/2009 (2) artiklis 23 määrat
letud põhiained, mis on hõlmatud määruse (EÜ) nr 178/
2002 artiklis 2 esitatud „toidu” määratlusega ning mis on
taimse või loomse päritoluga.
Ained, mida ei kasutata herbitsiididena, vaid üksnes
kahjuri- ja haigustõrjeks.

Mesilasvaha

Ainult lõikehaavade peitsimise vahendina/haava kaitsva
vahendina

COS-OGA
Hüdrolüüsitud valgud, v.a želatiin
Laminariin

Vetikaid tuleb kasvatada mahepõllumajanduslikult koos
kõlas artikliga 6d või koristada säästvalt kooskõlas
artikliga 6c.

Feromoonid

Ainult lõksudes ja püünistes.

Taimeõlid

Lubatud kõik kasutusviisid, välja arvatud herbitsiididena.

Püretriinid, ekstraheeritud Chrysan
themum cinerariaefolium'ist
Püretroidid (ainult deltametriin või
lambdatsühalotriin)

Ainult lõksudes koos spetsiifiliste atraktantidega; ainult
Batrocera oleae ja Ceratitis capitata Wiedemann'i tõrjeks

Kvassia, ekstraheeritud Quassia
amara'st

Ainult insektitsiidi, repellendina

Lõhna abil toimivad taimse või loomse
päritoluga repellendid/lambarasv

Ainult taime mittesöödavatel osadel ja juhul, kui taimset
materjali ei söödeta lammastele või kitsedele.

Salix spp. Cortex (ehk pajukoore
ekstrakt)
(1) Saadud säästva kalapüügi teel või mahepõllumajandusliku vesiviljeluse teel
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite
turulelaskmise kohta (ELT L 309, 24.11.2009, lk 1).

(1) Komisjoni 25. mai 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 540/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi
ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses heakskiidetud toimeainete loeteluga (ELT L 153, 11.6.2011,
lk 1).
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2. Mikroorganismid või mikroorganismide toodetud ained
Nimetus

Mikroorganismid

Kirjeldus, koostisele esitatavad nõuded, kasutustingimused

Mitte GMOdest pärit

Spinosaad

3. Muud kui 1. ja 2. osas loetletud ained

Nimetus

Kirjeldus, koostisele esitatavad nõuded, kasutustingimused või
-piirangud

Alumiiniumsilikaat (kaoliin)
Kaltsiumhüdroksiid

Fungitsiidina kasutades ainult viljapuudel, kaasa arvatud
puukoolid, Nectria galligena tõrjeks.

Süsinikdioksiid
Vaseühendid järgmisel kujul: vaskhü
droksiid, vaskoksükloriid, vaskoksiid,
bordoo vedelik ja kolmealuseline
vasksulfaat

Kuni 6 kg vaske hektari kohta aastas.

Diammooniumfosfaat

Ainult aktraktandina lõksudes

Etüleen

Lubatud kasutada ainult sisetingimustes taimekasvuregu
laatorina. Lubasid tohib anda ainult professionaalsetele
kasutajatele.

Rasvhapped

Lubatud kõik kasutusviisid, välja arvatud herbitsiididena.

Raud (III) ortofosfaat

Kasvatatavate taimede vahele maapinnalt laotatavad
preparaadid

Kiiselguur (diatomiit)
Lubiväävel (kaltsiumpolüsulfiid)
Parafiinõli
Kaaliumvesinikkarbonaat ja naatrium
vesinikkarbonaat (e kaaliumbikarbo
naat/naatriumbikarbonaat)
Kvartsliiv
Väävel

Mitmeaastaste taimede puhul võivad liikmesriigid eran
dina eelmisest lõigust sätestada, et vase 6 kg piirmäära
võib vastaval aastal ületada, kui sellest ja eelnevast
neljast aastast koosneva 5-aastase perioodi jooksul tege
likult kasutatud keskmine kogus ei ületa 6 kg.

