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The EGTOP adopted this technical advice at the 12th plenary meeting of 14 - 15 December 2015 

and submitted the final version on 2 February 2016.  



ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι υδρολυμένες πρωτεΐνες φυτικής προέλευσης είναι σύμφωνες με τους στόχους της 

βιολογικής γεωργίας και πρέπει να περιληφθούν στο παράρτημα Ι του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 889/2008. Ο περιορισμός που επιβάλλεται στις υδρολυμένες πρωτεΐνες 

ζωικής προέλευσης (που δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε βρώσιμα μέρη της 

καλλιέργειας) δεν πρέπει να επιβάλλεται σε αυτό το υλικό. 

 

ΟΡΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

- Φάκελος EL (2012): Amino 16, μίγμα αμινοξέων ως βελτιωτικό εδάφους 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Υδρολυμένες πρωτεΐνες φυτικής προέλευσης 

Εξουσιοδότηση γενικής παραγωγής και βιολογικής παραγωγής 

Σύμφωνα με τον φάκελο, προϊόντα που περιέχουν υδρολυμένες πρωτεΐνες έχουν ήδη 

εγκριθεί στην Ελλάδα για βιολογική παραγωγή. Οι υδρολυμένες πρωτεΐνες φυτικής 

προέλευσης επιτρέπονται επίσης στη Γερμανία ως υποπροϊόντα φυτικής προέλευσης. 

Παραδοσιακή χρήση και προηγούμενα στην βιολογική παραγωγή 

Οι υδρολυμένες πρωτεΐνες φυτικής προέλευσης έχουν καταχωριστεί ως ενισχυτικά 

φυτών στη Γερμανία και θα μπορούσαν έτσι να χρησιμοποιηθούν στη γερμανική 

βιολογική καλλιέργεια. Επιπλέον, οι υδρολυμένες πρωτεΐνες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στην Ιταλία ως βιοδιεγέρτες (Decreto Lgs. 75/2010). 

Εγκεκριμένη χρήση στη βιολογική γεωργία εκτός της ΕΕ / διεθνής εναρμόνιση των 

προτύπων βιολογικής καλλιέργειας 

Τα φυσικά αμινοξέα που προέρχονται από φυτά, ζώα και μικροοργανισμούς που δεν 

έχουν τροποποιηθεί γενετικά επιτρέπονται από το USDA Organic (NOP). 

Συμπεράσματα 

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων θεωρεί ότι οι υδρολυμένες πρωτεΐνες φυτικής 

προέλευσης είναι σύμφωνες με τους στόχους της βιολογικής γεωργίας και πρέπει να 

συμπεριληφθούν στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008. 

Ο περιορισμός που επιβάλλεται στις υδρολυμένες πρωτεΐνες ζωικής προέλευσης (που 

δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε βρώσιμα μέρη της καλλιέργειας) δεν πρέπει να 

επιβάλλεται σε αυτό το υλικό. 


