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CERTYFTI(AT

dla sLrbstancji nadajacych sie do wykorzystania w rolnictwie ekoloqicznlłn zgodnie
rozr>orządzeniami (WE) nr 83Ą/2001 l BB9/2008
l,]umer

referencyjny certyfikaŁu:
Liczba produktów:

157664DE190Onle12

niniejszy certyfikat wydale się poniższemu podmiotowi:
RPM Procluktions GmbH
Torenstr.26 , 8B109 Meersburg
Niemcy

Po przeprowadzonej inspekcli EcocerŁ SA poŁwierdza, iż następujące produkŁy:
Nazwa produktu

Dodatki do kompostu:
(ak 1541/1551) plocher kompost i obornik cc
(ak ]571) plocher kompost i obornik kf2 me
(ak 1471) plocher kompost-drób
Dodatki do resztek fermentacyjnych:
(ag 12'lI) plocher aktywator pofermentu

me

status

Kategoria
S

DopusZczone przez
UE BB9/2008

ci ół ka,

obornik i

gno] ow].ca

produkty
pr zetwa rzani

a

bioloqiczneqo
Ś ciół ka,
obornik i
gnoj oWica

Dopuszczone przez
UE BB9/2008

produkty
przetwarzania
bio]_oqicznego

Dodatki do gnojowicy:
(af 164I/1657) plocher humus płynny cc
(af L661-/167l) plocher humus płynny me
Środki wspomagajace glebę:
(ak 106l/1071) plocher humus-gleba

gnoj owica

produkty
przetwarzania
biofoqiczneqo
Srodki
poprawaa] ące

me

Środki wspomagające uprawę roś]i",
(ap 3041/3051) plocher rośliny do
(ap 3061/30?1) ptocher rośliny me
Srodki wspomagajace uprawę roślin:
(ap 3467/3Ą1 1) plocher 1iść- specjalny
Srodki ńspomagajace uprawę roślin:
(ap 37€)I/311 1) plocher kombi - liść me
(ap 3142/3152) plocher kombi - liść m9
(ap 31ĄI/3751) plocher kombi - ]iść do

ISŁ

Ściół ka,

obornik i

właściwoś
ci

gleby
5rodKr

wspomaga] ące

uprawę roślin

rodki

DopusZczone przez
UE 8B 9/20oB
Dopuszczone przez
BB 9/2008

Utr

wspomagaj ące

DopuszcZone przez
UE BB9/2008

wspomagaj ace

Dopuszczone przez
UE BB9/200B

S

me

Dopuszczone przez
UE BB9/2008

uprawę roślin
Środki

uprawę roślln
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Nazwa produktu

Pasza jednoskładnikowa
(at 904l/905I) plocher
(at 90Ą3/9053) plocher
Pasza j ednoskładnikowa
(aL 9IĄ7/9151) plocher
zwierzeta cc
(at 97Ą3/91 53) ploc}rer

zwierZęt_a na
Pasza j ednoskładnrkotva

Status

kateqoria

:

:

zwierzęŁa cc
zwierzeta na

witalne -

Materiał paszowy
Materiał

Dopus zc Zone

przez

UE
889 / 2008

paszowy

Dopus zczone

przez
BB9 /

witaIne :

(aL 91ĄI/915l) plocher świniecc
(aL 91Ą3/9753) p}ocher świniena
Pasza jednoskładnikowa
(at 9541) plocher drob specjalny cc
(at 9553) plocher drób specjaIny na
Czyszczente stajni, obory:
(hr 2Ą41) plocher unj_wersalny środek
czyszczacy sól natura]na
(hr 2ĄĄ2) pJ_ocher uniwersa]-ny środek
czyszczacy kwasek cytrynowy
:

Materiał paszowy
Materiał
Srodek
czy

s z cz

UE

200B

Dopus ZcZone

przez
BB9 /

paszowy

UE

2008

DopuS

przez

Zczone

UE
889 / 2008

ącylde zynf ekcyj ny

Dopus zc zone

przez
BB9 /

UE

2008

nadają się do zastosowania w Uprawach Ekologicznyctr
zgodnie z rozpoTządzeniami (WE) nr 83Ą/2007 i 889/2OO8

Data wystawienia, w L'Is]e Jourdain:. 22/Ot/2O2O
Data ważności:3I/ 12/2020

Ipodpis nieczytelny]
Kierownik Tnputs Service
Arnaud FABRE

Istopka teleadresowa]
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