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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 Minerals and Agriculture GmbH

Bertha-von-Suttner-Straße 7

DE 34131 Kassel

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

Internet: www.kpluss.com

EPSO Top®

Fertilizers, composts, soils and
technical materials
Comment company:

Foliar fertilizers, Magnesium carbonate,
Magnesium fertilizers, Sulphur

Natural magnesium sulphate

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
Only upon evidence of deficiency symptoms and after expert's recommendation, otherwise preferably ground
fertilisation
Demeter International
Only upon evidence of deficiency symp- toms and after expert recommendation, otherwise preferably ground
fertilization
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: 31.01.2021

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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Product:

KALISOP® "fein" max. 1,0 % Cl

Fertilizers, composts, soils and
technical materials
Comment company:

Potassium-rich fertilizers (K), Sulphur

Natural potassium sulphate from crude salt

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
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: 31.01.2021
Product:

Patentkali® "gran"

Fertilizers, composts, soils and
technical materials
Comment company:

Magnesium carbonate, Multinutrient
fertilizers, Potassium-rich fertilizers (K),
Sulphur
The classic; for highest quality in the cultivation of potatoes, fruits and
vegetables

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
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: 31.01.2021

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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Product:

EPSO Bortop®

Fertilizers, composts, soils and
technical materials

Boron fertilizers, Foliar fertilizers, Magnesium
carbonate, Magnesium fertilizers,
Multinutrient fertilizers, Sulphur, Trace
element fertilizers

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: 31.01.2021
Product:

soluSOP® 52 organic

Fertilizers, composts, soils and
technical materials

Potassium-rich fertilizers (K), Sulphur

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
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: 31.01.2021

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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Product:

Magnesia-Kainit®

Fertilizers, composts, soils and
technical materials
Comment company:

Magnesium carbonate, Multinutrient
fertilizers, Potassium-rich fertilizers (K),
Sulphur
Specialized K-fertilser with a high Na content for grassland and field
forage fertilisation. Improves the palatability of the fertilised produced
grass

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).
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: 31.01.2021
Product:

KALISOP® gran. max. 1,0 % Cl

Fertilizers, composts, soils and
technical materials
Comment company:

Potassium-rich fertilizers (K)

Natural potassium sulphate from crude salt

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
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: 31.01.2021

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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Product:

ESTA® Kieserit "gran"

Fertilizers, composts, soils and
technical materials
Comment company:

Magnesium carbonate, Magnesium
fertilizers, Sulphur

Natural magnesium sulphate

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
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: 31.01.2021
Product:

KALISOP® Premium gran.

Fertilizers, composts, soils and
technical materials

Potassium-rich fertilizers (K), Sulphur

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
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: 31.01.2021

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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Product:

HORTISUL®

Fertilizers, composts, soils and
technical materials
Comment company:

Potassium-rich fertilizers (K), Sulphur

The potassium foliar fertilizer for chloride- sensitive crops

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
Only upon evidence of deficiency symp- toms and after expert recommendation, otherwise preferably ground
fertilization
Demeter International
Only upon evidence of deficiency symp- toms and after expert recommendation, otherwise preferably ground
fertilization
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: 31.01.2021

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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Product:

EPSO Combitop®

Fertilizers, composts, soils and
technical materials

Comment company:

Foliar fertilizers, Magnesium carbonate,
Magnesium fertilizers, Manganese fertilizers,
Multinutrient fertilizers, Sulphur, Trace
element fertilizers, Zinc fertilizers

Natural magnesium sulphate

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
Only upon evidence of deficiency symptoms and after expert's recommendation, otherwise preferably ground
fertilisation
Demeter International
Only upon evidence of deficiency symp- toms and after expert recommendation, otherwise preferably ground
fertilization
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: 31.01.2021

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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Product:

EPSO Microtop®

Fertilizers, composts, soils and
technical materials

Comment company:

Boron fertilizers, Foliar fertilizers, Magnesium
carbonate, Magnesium fertilizers,
Manganese fertilizers, Multinutrient fertilizers,
Sulphur, Trace element fertilizers

Natural magnesium sulphate

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
Only upon evidence of deficiency symptoms and after expert's recommendation, otherwise preferably ground
fertilisation
Demeter International
Only upon evidence of deficiency symp- toms and after expert recommendation, otherwise preferably ground
fertilization
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: 31.01.2021
Product:

ESTA® Kieserit "fein"

Fertilizers, composts, soils and
technical materials
Comment company:

Magnesium carbonate, Sulphur

Natural magnesium sulphate

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
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: 31.01.2021

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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Product:

Patentkali® + Bor

Fertilizers, composts, soils and
technical materials

Boron fertilizers, Magnesium carbonate,
Multinutrient fertilizers, Potassium-rich
fertilizers (K), Sulphur, Trace element
fertilizers

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: 31.01.2021

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
Produktas buvo įvertintas pagal ES teisės aktus, reglamentuojančius ekologinės žemdirbystės taisykles
(reglamentai EB 834/2007 ir EB 889/2008) ir toliau išvardintus standartus.

Įmonė: „K+S Minerals and Agriculture“ GmbH
Bertha-von-Suttner-Straße 7
El. paštas: Peter.Scheer@k-plus-s.com
Produkt
as:

DE 34131 Kassel
Svetainė: www.kpluss.com

„EPSO Top®“
Trąšos, kompostinė žemė, substratai ir
techninės medžiagos.

Tręšimui per lapus skirtos trąšos, magnio
karbonatas, magnio trąšos, siera.

Natūralios kilmės magnio sulfatas.
Produkto
aprašymas:
Anksčiau minėtas produktas atitinka šiuose reglamentuose / standartuose išdėstytus reikalavimus ir gali būti
naudojamas kaip prieš tai išvardintą (-as) kategoriją (-as) atitinkantis produktas.
„Demeter Germany“
Tik pasireiškus medžiagų trūkumo požymiams ir rekomendavus ekspertui. Kitais atvejais rekomenduojamas įterpimas į
dirvožemį.
„Demeter International“
Tik pasireiškus medžiagų trūkumo požymiams ir rekomendavus ekspertui. Kitais atvejais
rekomenduojamas įterpimas į dirvožemį.
„Ecovin Germany“
FiBL Vokietijos ekologinėje žemdirbystėje naudojamų medžiagų sąrašas arba atitinkamas FiBL ekologinio apdirbimo medžiagų
sąrašas
„Gaa Germany“
„Naturland Germany“
Reglamentas (EB) 834/2007
Reglamente EB 834/2007 išvardinti apribojimai taip pat taikomi kitiems minimiems reglamentams / standartams.

Atitikties sertifikatas galioja iki: 2021-01-31

Būtina laikytis bendrųjų ir specialiųjų nurodytų medžiagų tvarkymą ir naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Visa pateikta
informacija yra pažintinio pobūdžio, garantija nesuteikiama. „FiBL Projekte“ GmbH ir standarto turėtojas ( asociacijos) neprisiima jokios
atsakomybės, susijusios su išvardinto (-ų) produkto (-ų) naudojimu.

1 puslapis iš 9
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Produktas:
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KALISOP® (smulk.) maks. 1,0 % Cl
Trąšos, kompostinė
techninės medžiagos

Produkto aprašymas:

žemė,

substratai

ir

Kaliu (K) praturtintos trąšos, siera

Natūralus kalio sulfatas iš neapdorotos druskos.

Anksčiau minėtas produktas atitinka šiuose reglamentuose / standartuose išdėstytus reikalavimus ir
gali būti naudojamas kaip prieš tai išvardintą (-as) kategoriją (-as) atitinkantis produktas.
„Demeter Germany“
„Demeter International“
„Ecovin Germany“
FiBL Vokietijos ekologinėje žemdirbystėje naudojamų medžiagų sąrašas arba atitinkamas FiBL ekologinio apdirbimo medžiagų
sąrašas
„Gaa Germany“
„Naturland Germany“
Reglamentas (EB) 834/2007
Reglamente EB 834/2007 išvardinti apribojimai taip pat taikomi kitiems minimiems reglamentams / standartams.

Atitikties sertifikatas galioja iki: 2021-01-31
Produktas: „Patentkali®“ (granul.)
Trąšos, kompostinė žemė,
substratai ir techninės medžiagos

Magnio karbonatas,
daugiakomponentės trąšos, kaliu (K)
praturtintos trąšos, siera

Produkto aprašymas: įprastos sudėties trąšos, užtikrinančios geriausią rezultatą bulvių, vaisių ir daržovių auginimui.
Anksčiau minėtas produktas atitinka šiuose reglamentuose / standartuose išdėstytus reikalavimus ir
gali būti naudojamas kaip prieš taiišvardintą (-as) kategoriją (-as) atitinkantis produktas.
„Demeter Germany“
„Demeter International“
„Ecovin Germany“
FiBL Vokietijos ekologinėje žemdirbystėje naudojamų medžiagų sąrašas arba atitinkamas FiBL ekologinio apdirbimo medžiagų
sąrašas
„Gaa Germany“
„Naturland Germany“
Reglamentas (EB) 834/2007
Reglamente EB 834/2007 išvardinti apribojimai taip pat taikomi kitiems minimiems reglamentams / standartams.

Atitikties sertifikatas galioja iki: 2021-01-31

Būtina laikytis bendrųjų ir specialiųjų nurodytų medžiagų tvarkymą ir naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Visa pateikta
informacija yra pažintinio pobūdžio, garantija nesuteikiama. „FiBL Projekte“ GmbH ir standarto turėtojas ( asociacijos) neprisiima jokios
atsakomybės, susijusios su išvardinto (-ų) produkto (-ų) naudojimu.

2 puslapis iš 9

„organicinputs“
• •• evaluation network

www.organicinputs.org

2020-02-11

Produktas: „EPSO Bortop®“
Trąšos, kompostinė
techninės medžiagos

žemė,

substratai

ir

Boro trąšos, tręšimui per lapus skirtos trąšos,
magnio
karbonatas,
magnio
trąšos,
daugiakomponentės
trąšos,
siera,
mikroelementės trąšos

Anksčiau minėtas produktas atitinka šiuose reglamentuose / standartuose išdėstytus reikalavimus ir
gali būti naudojamas kaip prieš tai išvardintą (-as) kategoriją (-as) atitinkantis produktas.
„Demeter Germany“
„Demeter International“
FiBL Vokietijos ekologinėje žemdirbystėje naudojamų medžiagų sąrašas arba atitinkamas FiBL ekologinio apdirbimo medžiagų
sąrašas
„Gaa Germany“
„Naturland Germany“
Reglamentas (EB) 834/2007
Reglamente EB 834/2007 išvardinti apribojimai taip pat taikomi kitiems minimiems reglamentams / standartams.

Atitikties sertifikatas galioja iki: 2021-01-31
Produktas: „soluSOP® 52 organic“
Trąšos, kompostinė žemė,
substratai ir techninės medžiagos

Kaliu (K) praturtintos trąšos, siera

Anksčiau minėtas produktas atitinka šiuose reglamentuose / standartuose išdėstytus reikalavimus ir
gali būti naudojamas kaip prieš tai išvardintą (-as) kategoriją (-as) atitinkantis produktas.
„Demeter Germany“
„Demeter International“
„Ecovin Germany“
FiBL Vokietijos ekologinėje žemdirbystėje naudojamų medžiagų sąrašas arba atitinkamas FiBL ekologinio apdirbimo medžiagų
sąrašas
„Gaa Germany“
„Naturland Germany“
Reglamentas (EB) 834/2007
Reglamente EB 834/2007 išvardinti apribojimai taip pat taikomi kitiems minimiems reglamentams / standartams.

Atitikties sertifikatas galioja iki: 2021-01-31

Būtina laikytis bendrųjų ir specialiųjų nurodytų medžiagų tvarkymą ir naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Visa pateikta
informacija yra pažintinio pobūdžio, garantija nesuteikiama. „FiBL Projekte“ GmbH ir standarto turėtojas ( asociacijos) neprisiima jokios
atsakomybės, susijusios su išvardinto (-ų) produkto (-ų) naudojimu.
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Produktas: „Magnesia-Kainit®“
Trąšos, kompostinė
techninės medžiagos
Produkto aprašymas:

žemė,

substratai

ir

Magnio karbonatas, daugiakomponentės
trąšos, kaliu (K) praturtintos trąšos, siera

Specialios paskirties kalio trąšos su dideliu natrio kiekiu pievų ir
ganyklų tręšimui. Pagerina patręštose pievose užaugusios žolės skonį.

Anksčiau minėtas produktas atitinka šiuose reglamentuose / standartuose išdėstytus reikalavimus ir
gali būti naudojamas kaip prieš tai išvardintą (-as) kategoriją (-as) atitinkantis produktas.
FiBL Vokietijos ekologinėje žemdirbystėje naudojamų medžiagų sąrašas arba atitinkamas FiBL ekologinio apdirbimo medžiagų
sąrašas
„Gaa Germany“
„Naturland Germany“
Reglamentas (EB) 834/2007
Reglamente EB 834/2007 išvardinti apribojimai taip pat taikomi kitiems minimiems reglamentams / standartams.

Atitikties sertifikatas galioja iki: 2021-01-31
Produktas: KALISOP® (gran.) maks. 1,0 % chloro
Trąšos, kompostinė
žemė, substratai ir
techninės medžiagos

Kaliu (K) praturtintos
trąšos

Produkto aprašymas: natūralus kalio sulfatas iš neapdorotos druskos.
Anksčiau minėtas produktas atitinka šiuose reglamentuose / standartuose išdėstytus reikalavimus ir
gali būti naudojamas kaip prieš tai išvardintą (-as) kategoriją (-as) atitinkantis produktas.
„Demeter Germany“
„Demeter International“
„Ecovin Germany“
FiBL Vokietijos ekologinėje žemdirbystėje naudojamų medžiagų sąrašas arba atitinkamas FiBL ekologinio apdirbimo medžiagų
sąrašas
„Gaa Germany“
„Naturland Germany“
Reglamentas (EB) 834/2007
Reglamente EB 834/2007 išvardinti apribojimai taip pat taikomi kitiems minimiems reglamentams / standartams.

Atitikties sertifikatas galioja iki: 2021-01-31

Būtina laikytis bendrųjų ir specialiųjų nurodytų medžiagų tvarkymą ir naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Visa pateikta
informacija yra pažintinio pobūdžio, garantija nesuteikiama. „FiBL Projekte“ GmbH ir standarto turėtojas ( asociacijos) neprisiima jokios
atsakomybės, susijusios su išvardinto (-ų) produkto (-ų) naudojimu.
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Produktas:
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„ESTA® Kieserit“ (gran.)
Trąšos, kompostinė
techninės medžiagos

Produkto aprašymas:

žemė,

substratai

ir

Magnio karbonatas, magnio trąšos, siera

natūralios kilmės magnio sulfatas.

Anksčiau minėtas produktas atitinka šiuose reglamentuose / standartuose išdėstytus reikalavimus ir
gali būti naudojamas kaip prieš tai išvardintą (-as) kategoriją (-as) atitinkantis produktas.
„Demeter Germany“
„Demeter International“
„Ecovin Germany“
FiBL Vokietijos ekologinėje žemdirbystėje naudojamų medžiagų sąrašas arba atitinkamas FiBL ekologinio apdirbimo medžiagų
sąrašas
„Gaa Germany“
„Naturland Germany“
Reglamentas (EB) 834/2007
Reglamente EB 834/2007 išvardinti apribojimai taip pat taikomi kitiems minimiems reglamentams / standartams.

Atitikties sertifikatas galioja iki: 2021-01-31
Produktas: „KALISOP® Premium“ (gran.)
Trąšos, kompostinė
techninės medžiagos

žemė,

substratai

ir

Kaliu (K) praturtintos trąšos, siera

Anksčiau minėtas produktas atitinka šiuose reglamentuose / standartuose išdėstytus reikalavimus ir
gali būti naudojamas kaip prieš tai išvardintą (-as) kategoriją (-as) atitinkantis produktas.
„Demeter Germany“
„Demeter International“
„Ecovin Germany“
FiBL Vokietijos ekologinėje žemdirbystėje naudojamų medžiagų sąrašas arba atitinkamas FiBL ekologinio apdirbimo medžiagų
sąrašas
„Gaa Germany“
„Naturland Germany“
Reglamentas (EB) 834/2007
Reglamente EB 834/2007 išvardinti apribojimai taip pat taikomi kitiems minimiems reglamentams / standartams.

Atitikties sertifikatas galioja iki: 2021-01-31

Būtina laikytis bendrųjų ir specialiųjų nurodytų medžiagų tvarkymą ir naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Visa pateikta
informacija yra pažintinio pobūdžio, garantija nesuteikiama. „FiBL Projekte“ GmbH ir standarto turėtojas ( asociacijos) neprisiima jokios
atsakomybės, susijusios su išvardinto (-ų) produkto (-ų) naudojimu.

5 puslapis iš 9

„organicinputs“
• •• evaluation network

www.organicinputs.org

2020-02-11

Produktas: „HORTISUL®“
Trąšos, kompostinė
techninės medžiagos
Produkto aprašymas:

žemė,

substratai

ir

Kaliu (K) praturtintos trąšos, siera

tręšimui per lapus skirtos kalio trąšos, chlorui jautrių augalų tręšimui.

Anksčiau minėtas produktas atitinka šiuose reglamentuose / standartuose išdėstytus reikalavimus ir
gali būti naudojamas kaip prieš tai išvardintą (-as) kategoriją (-as) atitinkantis produktas.
„Demeter Germany“
Tik pasireiškus medžiagų trūkumo požymiams ir rekomendavus ekspertui. Kitais atvejais
rekomenduojamas įterpimas į dirvožemį.
„Demeter International“
Tik pasireiškus medžiagų trūkumo požymiams ir rekomendavus ekspertui. Kitais atvejais
rekomenduojamas įterpimas į dirvožemį.
„Ecovin Germany“
FiBL Vokietijos ekologinėje žemdirbystėje naudojamų medžiagų sąrašas arba atitinkamas FiBL ekologinio apdirbimo medžiagų
sąrašas
„Gaa Germany“
„Naturland Germany“
Reglamentas (EB) 834/2007
Reglamente EB 834/2007 išvardinti apribojimai taip pat taikomi kitiems minimiems reglamentams / standartams.

Atitikties sertifikatas galioja iki: 2021-01-31

Būtina laikytis bendrųjų ir specialiųjų nurodytų medžiagų tvarkymą ir naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Visa pateikta
informacija yra pažintinio pobūdžio, garantija nesuteikiama. „FiBL Projekte“ GmbH ir standarto turėtojas ( asociacijos) neprisiima jokios
atsakomybės, susijusios su išvardinto (-ų) produkto (-ų) naudojimu.

6 puslapis iš 9

„organicinputs“
• •• evaluation network

www.organicinputs.org

2020-02-11

Produktas: „EPSO Combitop®“
Trąšos, kompostinė
techninės medžiagos

žemė,

substratai

ir

Tręšimui per lapus skirtos trąšos, magnio
karbonatas, magnio trąšos, mangano trąšos,
daugiakomponentės
trąšos,
siera,
mikroelementės trąšos, cinko trąšos

Produkto aprašymas: natūralios kilmės magnio sulfatas.
Anksčiau minėtas produktas atitinka šiuose reglamentuose / standartuose išdėstytus reikalavimus ir
gali būti naudojamas kaip prieš tai išvardintą (-as) kategoriją (-as) atitinkantis produktas.
„Demeter Germany“
Tik pasireiškus medžiagų trūkumo požymiams ir rekomendavus ekspertui. Kitais atvejais rekomenduojamas
įterpimas į dirvožemį.
„Demeter International“
Tik pasireiškus medžiagų trūkumo požymiams ir rekomendavus ekspertui. Kitais atvejais
rekomenduojamas įterpimas į dirvožemį.
FiBL Vokietijos ekologinėje žemdirbystėje naudojamų medžiagų sąrašas arba atitinkamas FiBL ekologinio apdirbimo medžiagų
sąrašas
„Gaa Germany“
„Naturland Germany“
Reglamentas (EB) 834/2007
Reglamente EB 834/2007 išvardinti apribojimai taip pat taikomi kitiems minimiems reglamentams / standartams.

Atitikties sertifikatas galioja iki: 2021-01-31

Būtina laikytis bendrųjų ir specialiųjų nurodytų medžiagų tvarkymą ir naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Visa pateikta
informacija yra pažintinio pobūdžio, garantija nesuteikiama. „FiBL Projekte“ GmbH ir standarto turėtojas ( asociacijos) neprisiima jokios
atsakomybės, susijusios su išvardinto (-ų) produkto (-ų) naudojimu.

7 puslapis iš 9

„organicinputs“
• •• evaluation network

www.organicinputs.org

2020-02-11

Produktas: „EPSO Microtop®“
Trąšos, kompostinė
techninės medžiagos

žemė,

substratai

ir

Boro trąšos, tręšimui per lapus skirtos trąšos,
magnio karbonatas, magnio trąšos, mangano
trąšos, daugiakomponentės trąšos, siera,
mikroelementės trąšos

Produkto aprašymas: natūralios kilmės magnio sulfatas.
Anksčiau minėtas produktas atitinka šiuose reglamentuose / standartuose išdėstytus reikalavimus ir
gali būti naudojamas kaip prieš taiišvardintą (-as) kategoriją (-as) atitinkantis produktas.
„Demeter Germany“
Tik pasireiškus medžiagų trūkumo požymiams ir rekomendavus ekspertui. Kitais atvejais rekomenduojamas
įterpimas į dirvožemį.
„Demeter International“
Tik pasireiškus medžiagų trūkumo požymiams ir rekomendavus ekspertui. Kitais atvejais
rekomenduojamas įterpimas į dirvožemį.
FiBL Vokietijos ekologinėje žemdirbystėje naudojamų medžiagų sąrašas arba atitinkamas FiBL ekologinio apdirbimo medžiagų
sąrašas
„Gaa Germany“
„Naturland Germany“
Reglamentas (EB) 834/2007
Reglamente EB 834/2007 išvardinti apribojimai taip pat taikomi kitiems minimiems reglamentams / standartams.

Atitikties sertifikatas galioja iki: 2021-01-31
Produktas: „ESTA® Kieserit“ (smulk.)
Trąšos, kompostinė žemė, substratai ir magnio karbonatas, siera, techninės
medžiagos
Produkto aprašymas: natūralios kilmės magnio sulfatas.
Anksčiau minėtas produktas atitinka šiuose reglamentuose / standartuose išdėstytus reikalavimus ir
gali būti naudojamas kaip prieš tai išvardintą (-as) kategoriją (-as) atitinkantis produktas.
„Demeter Germany“
„Demeter International“
„Ecovin Germany“
FiBL Vokietijos ekologinėje žemdirbystėje naudojamų medžiagų sąrašas arba atitinkamas FiBL ekologinio apdirbimo medžiagų
sąrašas
„Gaa Germany“
„Naturland Germany“
Reglamentas (EB) 834/2007
Reglamente EB 834/2007 išvardinti apribojimai taip pat taikomi kitiems minimiems reglamentams / standartams.

Atitikties sertifikatas galioja iki: 2021-01-31

Būtina laikytis bendrųjų ir specialiųjų nurodytų medžiagų tvarkymą ir naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Visa pateikta
informacija yra pažintinio pobūdžio, garantija nesuteikiama. „FiBL Projekte“ GmbH ir standarto turėtojas ( asociacijos) neprisiima jokios
atsakomybės, susijusios su išvardinto (-ų) produkto (-ų) naudojimu.

8 puslapis iš 9

„organicinputs“
• •• evaluation network

www.organicinputs.org

2020-02-11

Produktas: „Patentkali® + Bor“
Trąšos, kompostinė
techninės medžiagos

žemė,

substratai

ir

Boro trąšos, magnio karbonatas,
daugiakomponentės
trąšos,
kaliu
(K)
praturtintos trąšos, siera, mikroelementės
trąšos

Anksčiau minėtas produktas atitinka šiuose reglamentuose / standartuose išdėstytus reikalavimus ir
gali būti naudojamas kaip prieš tai išvardintą (-as) kategoriją (-as) atitinkantis produktas.
„Demeter Germany“
„Demeter International“
FiBL Vokietijos ekologinėje žemdirbystėje naudojamų medžiagų sąrašas arba atitinkamas FiBL ekologinio apdirbimo medžiagų
sąrašas
„Gaa Germany“
„Naturland Germany“
Reglamentas (EB) 834/2007
Reglamente EB 834/2007 išvardinti apribojimai taip pat taikomi kitiems minimiems reglamentams / standartams.

Atitikties sertifikatas galioja iki: 2021-01-31

Būtina laikytis bendrųjų ir specialiųjų nurodytų medžiagų tvarkymą ir naudojimą reglamentuojančių teisės
aktų reikalavimų. Visa pateikta informacija yra pažintinio pobūdžio, garantija nesuteikiama. „FiBL Projekte“
GmbH ir standarto turėtojas ( asociacijos) neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su išvardinto (-ų)
produkto (-ų) naudojimu.
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