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ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,  ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
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Θέμα: «Γνωμοδότηση  επί  των  τεχνικών  φακέλων  τoυ  νέου  τύπου
λιπάσματος  HORTYFLOR και  του  εδαφοβελτιωτικού
FERTILESPRESSO της  εταιρείας  ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ  ΒΟΡΕΙΟΥ  ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Ε.,  σχετικά  με  τη  συμβατότητα  χρήσης  του  στη  Βιολογική
Γεωργία»  

Σχετ: (1) Το υπ’ αριθμ. 2165/288764/30-09-2022 έγγραφο της εταιρείας, με το οποίο
έγινε η διαβίβαση των σχετικών δικαιολογητικών
(2)  Τα  υπ’  αριθμ.  2417/327203/2-11-2022  και  2418/327209/2-11-2022  πρόσθετα
δικαιολογητικά της εταιρείας που απεστάλησαν με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην
υπηρεσία μας

Σε απάντηση του από 30-09-2022 εγγράφου σας αναφορικά με τη συμβατότητα χρήσης
στη  βιολογική  γεωργία  των  προϊόντων  HORTYFLOR  (νέου  τύπου  λιπάσματος)  και
FERTILESPRESSO (εδαφοβελτιωτικού) της εταιρείας ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Ε.  και  κατόπιν  εξέτασης των τεχνικών χαρακτηριστικών των προϊόντων και  των
συμπληρωματικών εγγράφων που μας απεστάλησαν, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Λίπασμα  HORTYFLOR
Η  Υπηρεσία  μας  γνωμοδοτεί  θετικά ως  προς  τη  δυνατότητα  αναγραφής  επί  της
ετικέτας του υπό εξέταση προϊόντος της ένδειξης «Το προϊόν είναι  κατάλληλο για
χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους Καν.  (ΕΕ) 2021/1165 και Καν.  (ΕΕ)
2018/848, όπως κάθε φορά ισχύουν».  

2. Εδαφοβελτιωτικό  FERTILESPRESSO
Η  Υπηρεσία  μας  γνωμοδοτεί  θετικά ως  προς  τη  δυνατότητα  αναγραφής  επί  της
ετικέτας του υπό εξέταση προϊόντος της ένδειξης «Το προϊόν είναι  κατάλληλο για
χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους Καν.  (ΕΕ) 2021/1165 και Καν.  (ΕΕ)
2018/848, όπως κάθε φορά ισχύουν». 
 
Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 
    
        

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ

Δρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
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