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CERTIFICATE OF CONFORMITY
The product was evaluated according to the regulations of the EU legislation on organic farming (Reg.
EC 834/2007 and 889/2008) as well to further Standards named below.

Company:

Product:

K+S KALI GmbH

Bertha-von-Suttner-Straße 7

DE 34131 Kassel

E-Mail: Peter.Scheer@k-plus-s.com

Internet: www.kali-gmbh.com

soluSOP 52 organic

Fertilizers, composts, soils and
technical materials

Fertilizers, composts, soils and technical
materials

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).
Demeter Germany
Demeter International
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: 31.01.2020

The general and specialized legal regulations for the use and application of the named input(s) must be kept . All
information is without guarantee . The FiBL Projekte GmbH and Standard owner ( associations ) disclaim any
liability in connection with the use of the named product(s).
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ATITIKTIES SERTIFIKATAS
Šis produktas buvo įvertintas pagal ekologinį ūkininkavimą reglamentuojančius ES teisės aktus
(Reg. EB 834/2007 ir 889/2008) ir toliau nurodytus standartus.

Įmonė:

Produktas:

„K+S KALI GmbH“
Bertha-von-Suttner-Straβe 7
El. paštas: Peter.Scheer@k-plus-s.com

DE 341131 Kassel
Interneto svetainė: www.kali-gmbh.com

soluSOP 52 organic
Trąšos, kompostas, žemės ir techninės
medžiagos

Trąšos, kompostas, žemės ir techninės
medžiagos

Pirmiau nurodytas produktas atitinka toliau išvardytuose reglamentuose (standartuose) nustatytus
reikalavimus ir gali būti naudojamas taip, kaip nurodyta pirmiau paminėtoje (-se) kategorijoje (-se).
„Demeter Germany“
„Demeter International“
FiBL ekologinio ūkininkavimo Vokietijoje medžiagų sąrašas, atitinkamai, FiBL ekologinio perdirbimo
medžiagų sąrašas
„Gäa Germany“
„Naturland Germany“
Reg. (EB) 834/2007

Reglamentui (standartui) „Reg. (EB) 834/2007“ nurodyti apribojimai galioja ir kitiems paminėtiems
reglamentams (standartams).

Šis atitikties sertifikatas galioja iki: 2020-01-31

Turi būti laikomasi bendrųjų ir specialiųjų teisinių nurodytos (-ų)
medžiagos (-ų) naudojimo ir taikymo reikalavimų. Visa informacija pateikta
be garantijų. „FiBL Projekte GmbH“ ir standarto savininkas (asociacijos)
neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su nurodyto (-ų) produkto (-ų)
naudojimu.
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Paskirtis: iš anglų kalbos į lietuvių
kalbą išversta UAB „Skrivanek
vertimų biuras“. Patvirtiname, kad
šis dokumentas, kuris yra
vertimas iš anglų kalbos į lietuvių
kalbą, yra ortografiškai teisingas
ir perteikia teksto originalo esmę.
Vieta: UAB „Skrivanek vertimų
biuras“, Švitrigailos g. 11M,
Vilnius, tel. (8 5) 2121640, faks.
(8 5) 2609551.

