GUIA DE FATORES DE PRODUÇÃO PARA A AGRICULTURA BIOLÓGICA
2020
6ª edição
Índice
Resumo
1.Legislação comunitária em vigor
1.1.Normas para a utilização de fatores de produção na agricultura biológica
1.2.Controlo, certificação, registo e homologação de fatores de produção
2.Fertilizantes – corretivos, adubos e substratos
2.1.Matérias-primas autorizadas, qualidade e condições de utilização
2.2.Fertilizantes comercializados em Portugal
2.2.1.Classificação e legislação nacional em vigor
2.2.2.Corretivos orgânicos e organominerais sólidos
2.2.3.Adubos orgânicos e organominerais sólidos
2.2.4.Fertilizantes orgânicos e organominerais líquidos e sólidos solúveis
2.2.5.Corretivos minerais
2.2.6.Adubos minerais
2.2.6.1.Adubos minerais com macronutrientes
2.2.6.2.Adubos minerais com micronutrientes
2.2.7. Substratos orgânicos e organominerais para viveiros ou plantações
3.Microrganismos para a melhoria da fertilidade do solo e fertilização das culturas
4.Produtos fitofarmacêuticos - substâncias ativas autorizadas na UE e produtos comerciais homologados
em Portugal (incluindo microrganismos e produtos deles derivados)
4.1.Substâncias ativas autorizadas em agricultura biológica na União Europeia
5.Organismos auxiliares para luta biológica (excepto microrganismos) e para polinização
6. Armadilhas e difusores de feromonas para estimativa do risco e luta biotécnica
6.1Armadilhas para estimativa do risco
6.2.Difusores de feromonas para confusão sexual

6.3.Armadilhas alimentares para captura em massa
7.Sementes e material de propagação vegetativa
7.1.Sementes
7.2.Batata de “semente”
7.3.Plantas de viveiro
7.4.Variedades regionais
8.Bioestimulantes, enraizantes e outros meios de proteção sanitária das plantas
9.Plásticos biodegradáveis

Anexo 1 – Fertilizantes e substratos autorizados em agricultura biológica
Anexo 2 – Pesticidas e substâncias de base autorizados em agricultura biológica
Anexo 3 – Organismos auxiliares para luta biológica e para polinização
Anexo 4 – Armadilhas e difusores de feromonas para estimativa do risco e luta biotécnica
Anexo 5 – Sementes e plantas de viveiro de agricultura biológica
Anexo 6 – Outros produtos para fertilização, enraizamento e de proteção fitossanitária radicular
Anexo 7 – Outros produtos para proteção das culturas não classificados como pestididas
Anexo 8 – Fertilizantes e outros produtos não fitofarmacêuticos controlados no fabrico pelos organismos
de certificação
Anexo 9 - Fornecedores apoiantes

