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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:

Aukštėja UAB

M. Valančiaus 19

LT 44275 Kaunas

E-Mail: valdas@auksteja.lt

Internet: www.ladicorp.com

Mineral-Ful (MLG-50)

Fertilizers, composts, soils and
technical materials
Comment company:

Liquid fertilizers

Bioactive fulvic complex with 33 organic acids and over 70
micronutrients. Soil amendment and foliar spray to boost growing
regimen

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: 31.01.2021

The general and specialized legal regulations for the use and application of the named input(s) must be kept . All
information is without guarantee . 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

Šis produktas buvo įvertintas pagal ES teisės aktų dėl ekologinio ūkininkavimo reikalavimus
(Reglamentas EB 834/2007 ir 889/2008) ir toliau išvardytus standartus.

Įmonė

Produktas

Įmonės komentaras

UAB „Aukštėja“
M. Valančiaus g. 19
El. paštas valdas@auksteja.lt
„Mineral-Ful (MLG-50)“
Trąšos, kompostai, žemės
techninės medžiagos

LT-44275 Kaunas
Interneto svetainė www.ladicorp.com
ir

Skystos trąšos

Biologiškai aktyvus fulvo rūgščių kompleksas su 33 organinėmis
rūgštimis ir daugiau nei 70 mikroelementų. Dirvai gerinti ir purkšti
per lapus skirta priemonė, pagerinanti augimo režimą.

Pirmiau paminėtas produktas atitinka toliau nurodytuose reglamentuose / standartuose
išdėstytus reikalavimus ir gali būti naudojamas kaip tai nurodyta pirmiau paminėtoje (-se)
kategorijoje (-se).
„Demeter“ (Vokietija);
„Demeter“ (tarptautinis);
„Ecovin“ (Vokietija);
„FiBL“ medžiagų sąrašas, skirtas ekologiškam žemės ūkiui Vokietijoje, atitinkamai „FiBL“
medžiagos ekologinei gamybai;
„Gäa“ (Vokietija);
„Naturland“ (Vokietija);
Reglamentas (EB) 834/2007.
Reglamentui / standartui „Reglamentas (EB) 834/2007“ nurodyti ribojimai taip pat galioja kitiems išvardytiems
reglamentams / standartams.

2021-01-31
Šis atitikties sertifikatas galioja iki 2020-01-31.

Bendrieji ir specializuoti teisės aktai, susiję su išorės medžiagos (-ų) naudojimu ir taikymu,
turi būti išlaikyti. Visa informacija yra pateikta be garantijų. „FiBL Projekte GmbH“ ir
standarto savininkas (asociacijos) atsisako bet kokios atsakomybės dėl išvardyto (-ų)
produkto (-ų) naudojimo.
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