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Permission
Based on Your application registered at the Department of environment and ecological agriculture on February
23, 2016, under the number OŽP / 414/2016, by which You applied for the inclusion of KlinoGrow product in
the list of fertilizers and soil auxiliary substances allowed in ecological agricultural production, the Department
of the environment and ecological agriculture, as a competent authority in accordance with Commission
Directive (EC) Commission Regulation (EC) No. 889/2008 of 5 September 2008 laying down the detailed rules
for the implementation of Council Directive (EC) 834/2007 about ecological production and labeling of
ecological products with a view to ecological production, labeling and coral as amended, is granting You a
Permission
to use the abovementioned product as a fertilizer in the agricultural production system in Slovakia until the
composition changes.
Reasoning
This product meets with its characteristics and composition the Annex I to Commission Directive (EC) No.
889/2008 of 5 September 2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Directive (EC)
834/2007 about ecological production and labeling of ecological products with a view to ecological production,
labeling and control, as amended.
The KlinoGrow product will be included in the list of fertilizers and soil auxiliary substances allowed in the
ecological agricultural production, which is published on the website www.uksup.sk in the section "Ecological
agricultural production", subsection "Department of environment and ecological agriculture" and subsection
"Registers and lists ". Subsequently, it will be included in the new list of fertilizers and soil auxiliary substances
allowed in the ecological agricultural production published in the Bulletin of the Slovak Republic.
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Leidimas
Remiantis Jūsų paraiška, įregistruota 2016 m. Vasario 23 d. Aplinkos ir ekologinės žemės ūkio
departamente, numeriu OŽP / 414/2016, pagal kurį Jūs kreipėtės dėl „KlinoGrow“ produkto įtraukimo į
ekologiškai švarių trąšų ir dirvožemio pagalbinių medžiagų sąrašą. Aplinkos ir ekologinės žemės ūkio
departamentas, kaip kompetentinga institucija pagal 2008 m. rugsėjo 5 d. Komisijos direktyvą (EB) Nr.
889/2008, nustatantį išsamias Tarybos direktyvos įgyvendinimo taisykles ( EB) Nr. 834/2007 dėl
ekologiškų produktų ekologinės gamybos ir ženklinimo, atsižvelgiant į ekologinę gamybą, ženklinimą.
Leidimas
naudoti minėtą produktą kaip trąšą žemės ūkio gamybos sistemoje Slovakijoje, kol pasikeis sudėtis.
Priežastys
Šis produktas atitinka 2008 m. Rugsėjo 5 d. Komisijos direktyvos (EB) Nr. 889/2008, nustatančias
išsamias Tarybos direktyvas (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologiškų produktų gamybos ir ženklinimo
etiketėmis, priadas Nr.1., atsižvelgiant į ekologinę gamybą, ženklinimą ir kontrolę, su pakeitimais.
KlinoGrow produktas bus įtrauktas į ekologinės žemės ūkio produkcijos leidžiamų naudoti trąšų ir
dirvožemio pagalbinių medžiagų sąrašą, kuris skelbiamas interneto svetainėje www.uksup.sk skyriuje
"Ekologinė žemės ūkio gamyba", poskyryje "Aplinkos ir ekologinės žemės ūkio departamentas". "ir
poskirsnis" Registrai ir sąrašai ". Vėliau jis bus įtrauktas į naują sąrašą trąšų ir dirvožemio pagalbinių
medžiagų, leidžiamų naudoti ekologinėje žemės ūkio produkcijoje, paskelbtoje Slovakijos Respublikoje.
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