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CERTIFICATE OF CONFORMITY
On the basis of the documents submitted, it is confirmed that the following commercial products meet
the requirements for use in Organic Farming in accordance with the Regulations or Standards listed
below.

Company:

Product:

MB "Toka Food"

Raudondvario pl. 106

LT 47278 Kaunas

E-Mail: info@tokafood.lt

Internet: www.tokafood.lt

Biomaxim SEED

Fertilizers, composts, soils and
technical materials
Comment company:

Sowing aids and seed treatments

Product for liquid seed treatment of cereals seed

The above named product meets the requirements laid down in the following
regulations/standards and may be used as specified by the above cited categorie(s).
Bioland Germany
Demeter Germany
Demeter International
Ecovin Germany
FiBL Inputs list for the organic agriculture in Germany, resp. FiBL Inputs list for organic processing
Gäa Germany
Naturland Germany
Reg. (EC) 834/2007
Restrictions stated for the regulation/standard "Reg. (EC) 834/2007" are also valid for the other cited regulations/standards.

This Certificate of Conformity is valid until: 31.01.2022
For products for which the standard "FiBL Inputs list for the organic agriculture ..." is not shown the user must
ensure compliance with national legislation prior to using the product.

The general and specialized legal regulations for the use and application of the named input(s) must be kept . All
information is without guarantee . FiBL and the Standard owner(s) (associations) disclaim any liability in
connection with the use of the named product(s).
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ATITIKTIES SERTIFIKATAS
Remiantis pateiktais dokumentais patvirtinama, kad šis komercinis produktas atitinka naudojimo
ekologiniame ūkyje reikalavimus pagal toliau išvardytus reglamentus ar standartus.
Įmoné:

MB "Toka Food"
Raudondvario pl. 106 E-Mail:
info@tokafood.lt

Produktas:

Biomaxim SEED
Trąšos, kompostas,dirvožemio ir techniné
medžiaga

Įmonės pastaba:

LT 47278 Kaunas
Internet: www.tokafood.lt

Sėjos pagalbinės priemonės ir sėklų

apdorojimas

Produktas skirtas javų sėklų skystam apdorojimui

Aukščiau nurodytas produktas atitinka visus nustatytus reglamentų/standartų reikalavimus ir gali
būti naudojamas žemiau išvardintuose kategorijoje(ose).
Biožemė Vokietija
Demeter Vokietija
Demeter Tarptautinis
Ecovin Vokietija
FiBL duomenų bazės sąrašuose Vokietijos ekologiniuose ūkiuose, FibL duomenų bazės sąrašuose
organininiam apdorojimui.
Gäa Vokietija
Naturland Vokietija
Reg. (EC) 834/2007
Apribojimai, nurodyti reglamentui/standartui “Reglamentas (EB) Nr.834/2007’’, galioja ir kitiems nurodytiems
regamentams/srtandarams.

Atitikties sertifikatas galioja iki: 31/01/2022

BIOMAXIM SEED
Mikrobiologinis produktas grūdinių kultūrų
sėkloms apvelti
Galima naudoti ekologiniuose ūkiuose
Sudėtis: Bacillus spp., Trichoderma sp. ne
mažiau 10^9 KFV/g, nešančioji medžiaga –
jūros dumblių ekstraktas.
Naudojimo norma:
• 100 g/t – grūdinių kultūrų sėklos.
Produkto norma (100 g/t) skiedžiama 7–10 l
vandens. Galima maišyti su dauguma beicų ar
trąšų, negalima maišyti su vario grupės
produktais. Prieš naudojimą rekomenduojama
atlikti bandomąjį testą. Beicuoti su įprastomis
beicavimo mašinomis. Produktą visada pilkite į
vandenį ir pilnai ištirpinkite.
Laikyti BIOMAXIM SEED sausoje vietoje,
uždarame maiše, esant 3–25 oC temperatūrai.
Laikyti atokiau nuo vaikų ir gyvūnų. Tušti maišai
utilizuojami, laikantis teisinių reikalavimų.
Vengti miltelių ir aerozolių įkvėpimo.
Nepavojingas aplinkai.
Kilmės šalis: EU
Platintojas: Toka food, MB
Raudondvario pl. 106,
Kaunas, 47178 Lietuva
agro@tokafood.lt
www.tokafood.lt
Pagaminimo serija:
Pagaminimo data:
Galiojimo laikas: 2 metai

1kg

