/Vertimas iš anglų kalbos/
/Logotipas: „organicinputs“/

/Logotipas:

„FiBL“/

www.organicinputs.org
2021-01-04

ATITIKTIES SERTIFIKATAS
Vadovaujantis pateiktais dokumentais, patvirtinama, kad toliau nurodyti komerciniai produktai
atitinka ekologiniam ūkininkavimui skirtiems produktams keliamus reikalavimus pagal toliau
nurodytus reglamentus ir standartus.
Bendrovė

„Penergetic Vertrieb Deutschland“ e. K.
Im Gröber 7
DE 88662 Iberlingenas
El. paštas info@penergetic.de
Interneto svetainė www.penergetic.de

Produktas

Penergetic-P
Trąšos, kompostai, dirvožemis
ir techninės medžiagos

Akmens miltai

Bendrovės komentaras Natūralūs uolienų miltai, itin smulkiai sumaltas natūralus kalcio
bentonitas; montmorilonito kiekis > 90%
Pirmiau nurodytas produktas atitinka toliau nurodytuose reglamentuose (standartuose)
nustatytus reikalavimus ir gali būti naudojamas kaip nurodyta pirmiau paminėtoje (-ose)
kategorijoje (-ose).
„Bioland Germany“
„Demeter Germany“
„Demeter International“
„Ecovin Germany“
„FiBL Inputs“ ekologinio žemės ūkio Vokietijoje sąrašas, atitinkamai „FiBL Inputs“ ekologiško
perdirbimo sąrašas
„Gäa Germany“
„Naturland Germany“
Reg. (EB) Nr. 834/2007
Reglamente (standarte) „Reg. (EB) Nr. 834/2007“ nustatyti apribojimai galioja ir kitiems
nurodytiems reglamentams (standartams).
Šis atitikties sertifikatas galioja iki 2022-01-31
Produktų, prie kurių nėra nurodytas standartas „„FiBL Inputs“ ekologinio žemės ūkio sąrašas...“,
atveju vartotojas, prieš naudodamas produktą, privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi nacionalinių
įstatymų.
Turi būti laikomasi bendrųjų ir specializuotų nurodytų žaliavų naudojimo ir taikymo teisinių
normų. Visa informacija pateikiama be garantijų. „FiBL“ ir „Standard“ savininkas (asociacijos)
atsisako bet kokios atsakomybės, susijusios su nurodyto (-ų) produkto (-ų) naudojimu.

1 lapas iš 1

/Vertimas iš anglų kalbos/
/Logotipas: „organicinputs“/

/Logotipas:

„FiBL“/

www.organicinputs.org
2021-01-04

ATITIKTIES SERTIFIKATAS
Vadovaujantis pateiktais dokumentais, patvirtinama, kad toliau nurodyti komerciniai produktai
atitinka ekologiniam ūkininkavimui skirtiems produktams keliamus reikalavimus pagal toliau
nurodytus reglamentus ir standartus.
Bendrovė

„Penergetic Vertrieb Deutschland“ e. K.
Im Gröber 7
DE 88662 Iberlingenas
El. paštas info@penergetic.de
Interneto svetainė www.penergetic.de

Produktas

Penergetic-P augalams melasa
Trąšos, kompostai, dirvožemis Skystos trąšos
ir techninės medžiagos

Bendrovės komentaras Šveicarijos kilmės cukrinių runkelių melasa
Pirmiau nurodytas produktas atitinka toliau nurodytuose reglamentuose (standartuose)
nustatytus reikalavimus ir gali būti naudojamas kaip nurodyta pirmiau paminėtoje (-ose)
kategorijoje (-ose).
„Bioland Germany“
„Demeter Germany“
„Demeter International“
„Ecovin Germany“
„FiBL Inputs“ ekologinio žemės ūkio Vokietijoje sąrašas, atitinkamai „FiBL Inputs“ ekologiško
perdirbimo sąrašas
„Gäa Germany“
„Naturland Germany“
Reg. (EB) Nr. 834/2007
Reglamente (standarte) „Reg. (EB) Nr. 834/2007“ nustatyti apribojimai galioja ir kitiems
nurodytiems reglamentams (standartams).
Šis atitikties sertifikatas galioja iki 2022-01-31
Produktų, prie kurių nėra nurodytas standartas „„FiBL Inputs“ ekologinio žemės ūkio sąrašas...“,
atveju vartotojas, prieš naudodamas produktą, privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi nacionalinių
įstatymų.
Turi būti laikomasi bendrųjų ir specializuotų nurodytų žaliavų naudojimo ir taikymo teisinių
normų. Visa informacija pateikiama be garantijų. „FiBL“ ir „Standard“ savininkas (asociacijos)
atsisako bet kokios atsakomybės, susijusios su nurodyto (-ų) produkto (-ų) naudojimu.

1 lapas iš 1

/Vertimas iš anglų kalbos/
/Logotipas: „organicinputs“/

/Logotipas:

„FiBL“/

www.organicinputs.org
2021-01-04

ATITIKTIES SERTIFIKATAS
Vadovaujantis pateiktais dokumentais, patvirtinama, kad toliau nurodyti komerciniai produktai
atitinka ekologiniam ūkininkavimui skirtiems produktams keliamus reikalavimus pagal toliau
nurodytus reglamentus ir standartus.
Bendrovė

„Penergetic Vertrieb Deutschland“ e. K.
Im Gröber 7
DE 88662 Iberlingenas
El. paštas info@penergetic.de
Interneto svetainė www.penergetic.de

Produktas

Penergetic-K kompostui
Trąšos, kompostai, dirvožemis
ir techninės medžiagos

Akmens miltai

Bendrovės komentaras Natūralūs uolienų miltai, itin smulkiai sumaltas natūralus kalcio
bentonitas; montmorilonito kiekis > 90%
Pirmiau nurodytas produktas atitinka toliau nurodytuose reglamentuose (standartuose)
nustatytus reikalavimus ir gali būti naudojamas kaip nurodyta pirmiau paminėtoje (-ose)
kategorijoje (-ose).
„Bioland Germany“
„Demeter Germany“
„Demeter International“
„Ecovin Germany“
„FiBL Inputs“ ekologinio žemės ūkio Vokietijoje sąrašas, atitinkamai „FiBL Inputs“ ekologiško
perdirbimo sąrašas
„Gäa Germany“
„Naturland Germany“
Reg. (EB) Nr. 834/2007
Reglamente (standarte) „Reg. (EB) Nr. 834/2007“ nustatyti apribojimai galioja ir kitiems
nurodytiems reglamentams (standartams).
Šis atitikties sertifikatas galioja iki 2022-01-31
Produktų, prie kurių nėra nurodytas standartas „„FiBL Inputs“ ekologinio žemės ūkio sąrašas...“,
atveju vartotojas, prieš naudodamas produktą, privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi nacionalinių
įstatymų.
Turi būti laikomasi bendrųjų ir specializuotų nurodytų žaliavų naudojimo ir taikymo teisinių
normų. Visa informacija pateikiama be garantijų. „FiBL“ ir „Standard“ savininkas (asociacijos)
atsisako bet kokios atsakomybės, susijusios su nurodyto (-ų) produkto (-ų) naudojimu.

1 lapas iš 1

/Vertimas iš anglų kalbos/
/Logotipas: „organicinputs“/

/Logotipas:

„FiBL“/

www.organicinputs.org
2021-01-04

ATITIKTIES SERTIFIKATAS
Vadovaujantis pateiktais dokumentais, patvirtinama, kad toliau nurodyti komerciniai produktai
atitinka ekologiniam ūkininkavimui skirtiems produktams keliamus reikalavimus pagal toliau
nurodytus reglamentus ir standartus.
Bendrovė

„Penergetic Vertrieb Deutschland“ e. K.
Im Gröber 7
DE 88662 Iberlingenas
El. paštas info@penergetic.de
Interneto svetainė www.penergetic.de

Produktas

Penergetic-K kompostui melasa
Trąšos, kompostai, dirvožemis Trąšų, srutų, mėšlo, skaidymo ir
ir techninės medžiagos
kompostavimo priedai

Bendrovės komentaras Šveicarijos kilmės cukrinių runkelių melasa
Pirmiau nurodytas produktas atitinka toliau nurodytuose reglamentuose (standartuose)
nustatytus reikalavimus ir gali būti naudojamas kaip nurodyta pirmiau paminėtoje (-ose)
kategorijoje (-ose).
„Bioland Germany“
„Demeter Germany“
„Demeter International“
„Ecovin Germany“
„FiBL Inputs“ ekologinio žemės ūkio Vokietijoje sąrašas, atitinkamai „FiBL Inputs“ ekologiško
perdirbimo sąrašas
„Gäa Germany“
„Naturland Germany“
Reg. (EB) Nr. 834/2007
Reglamente (standarte) „Reg. (EB) Nr. 834/2007“ nustatyti apribojimai galioja ir kitiems
nurodytiems reglamentams (standartams).
Šis atitikties sertifikatas galioja iki 2022-01-31
Produktų, prie kurių nėra nurodytas standartas „„FiBL Inputs“ ekologinio žemės ūkio sąrašas...“,
atveju vartotojas, prieš naudodamas produktą, privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi nacionalinių
įstatymų.
Turi būti laikomasi bendrųjų ir specializuotų nurodytų žaliavų naudojimo ir taikymo teisinių
normų. Visa informacija pateikiama be garantijų. „FiBL“ ir „Standard“ savininkas (asociacijos)
atsisako bet kokios atsakomybės, susijusios su nurodyto (-ų) produkto (-ų) naudojimu.

1 lapas iš 1

/Vertimas iš anglų kalbos/
/Logotipas: „organicinputs“/

/Logotipas:

„FiBL“/

www.organicinputs.org
2021-01-04

ATITIKTIES SERTIFIKATAS
Vadovaujantis pateiktais dokumentais, patvirtinama, kad toliau nurodyti komerciniai produktai
atitinka ekologiniam ūkininkavimui skirtiems produktams keliamus reikalavimus pagal toliau
nurodytus reglamentus ir standartus.
Bendrovė

„Penergetic Vertrieb Deutschland“ e. K.
Im Gröber 7
DE 88662 Iberlingenas
El. paštas info@penergetic.de
Interneto svetainė www.penergetic.de

Produktas

Penergetic-G srutoms
Trąšos, kompostai, dirvožemis
ir techninės medžiagos

Trąšų, srutų, mėšlo, skaidymo ir
kompostavimo priedai

Pirmiau nurodytas produktas atitinka toliau nurodytuose reglamentuose (standartuose)
nustatytus reikalavimus ir gali būti naudojamas kaip nurodyta pirmiau paminėtoje (-ose)
kategorijoje (-ose).
„Bioland Germany“
„Demeter Germany“
„Demeter International“
„FiBL Inputs“ ekologinio žemės ūkio Vokietijoje sąrašas, atitinkamai „FiBL Inputs“ ekologiško
perdirbimo sąrašas
„Gäa Germany“
„Naturland Germany“
Reg. (EB) Nr. 834/2007
Reglamente (standarte) „Reg. (EB) Nr. 834/2007“ nustatyti apribojimai galioja ir kitiems
nurodytiems reglamentams (standartams).
Šis atitikties sertifikatas galioja iki 2022-01-31
Produktų, prie kurių nėra nurodytas standartas „„FiBL Inputs“ ekologinio žemės ūkio sąrašas...“,
atveju vartotojas, prieš naudodamas produktą, privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi nacionalinių
įstatymų.
Turi būti laikomasi bendrųjų ir specializuotų nurodytų žaliavų naudojimo ir taikymo teisinių
normų. Visa informacija pateikiama be garantijų. „FiBL“ ir „Standard“ savininkas (asociacijos)
atsisako bet kokios atsakomybės, susijusios su nurodyto (-ų) produkto (-ų) naudojimu.

1 lapas iš 1

/Vertimas iš anglų kalbos/
/Logotipas: „organicinputs“/

/Logotipas:

„FiBL“/

www.organicinputs.org
2021-01-04

ATITIKTIES SERTIFIKATAS
Vadovaujantis pateiktais dokumentais, patvirtinama, kad toliau nurodyti komerciniai produktai
atitinka ekologiniam ūkininkavimui skirtiems produktams keliamus reikalavimus pagal toliau
nurodytus reglamentus ir standartus.
Bendrovė

„Penergetic Vertrieb Deutschland“ e. K.
Im Gröber 7
DE 88662 Iberlingenas
El. paštas info@penergetic.de
Interneto svetainė www.penergetic.de

Produktas

Penergetic-B
Trąšos, kompostai, dirvožemis
ir techninės medžiagos

Akmens miltai

Bendrovės komentaras Itin smulkiai sumaltas natūralus kalcio bentonitas; montmorilonito
kiekis > 90 %
Pirmiau nurodytas produktas atitinka toliau nurodytuose reglamentuose (standartuose)
nustatytus reikalavimus ir gali būti naudojamas kaip nurodyta pirmiau paminėtoje (-ose)
kategorijoje (-ose).
„Bioland Germany“
„Demeter Germany“
„Demeter International“
„Ecovin Germany“
„FiBL Inputs“ ekologinio žemės ūkio Vokietijoje sąrašas, atitinkamai „FiBL Inputs“ ekologiško
perdirbimo sąrašas
„Gäa Germany“
„Naturland Germany“
Reg. (EB) Nr. 834/2007
Reglamente (standarte) „Reg. (EB) Nr. 834/2007“ nustatyti apribojimai galioja ir kitiems
nurodytiems reglamentams (standartams).
Šis atitikties sertifikatas galioja iki 2022-01-31
Produktų, prie kurių nėra nurodytas standartas „„FiBL Inputs“ ekologinio žemės ūkio sąrašas...“,
atveju vartotojas, prieš naudodamas produktą, privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi nacionalinių
įstatymų.
Turi būti laikomasi bendrųjų ir specializuotų nurodytų žaliavų naudojimo ir taikymo teisinių
normų. Visa informacija pateikiama be garantijų. „FiBL“ ir „Standard“ savininkas (asociacijos)
atsisako bet kokios atsakomybės, susijusios su nurodyto (-ų) produkto (-ų) naudojimu.

1 lapas iš 1

/Vertimas iš anglų kalbos/
/Logotipas: „organicinputs“/

/Logotipas:

„FiBL“/

www.organicinputs.org
2021-01-04

ATITIKTIES SERTIFIKATAS
Vadovaujantis pateiktais dokumentais, patvirtinama, kad toliau nurodyti komerciniai produktai
atitinka ekologiniam ūkininkavimui skirtiems produktams keliamus reikalavimus pagal toliau
nurodytus reglamentus ir standartus.
Bendrovė

„Penergetic Vertrieb Deutschland“ e. K.
Im Gröber 7
DE 88662 Iberlingenas
El. paštas info@penergetic.de
Interneto svetainė www.penergetic.de

Produktas

Penergetic-B melasa
Trąšos, kompostai, dirvožemis
ir techninės medžiagos

Kompleksinės trąšos

Bendrovės komentaras Šveicarijos kilmės cukrinių runkelių melasa
Pirmiau nurodytas produktas atitinka toliau nurodytuose reglamentuose (standartuose)
nustatytus reikalavimus ir gali būti naudojamas kaip nurodyta pirmiau paminėtoje (-ose)
kategorijoje (-ose).
„Bioland Germany“
„Demeter Germany“
„Demeter International“
„Ecovin Germany“
„FiBL Inputs“ ekologinio žemės ūkio Vokietijoje sąrašas, atitinkamai „FiBL Inputs“ ekologiško
perdirbimo sąrašas
„Gäa Germany“
„Naturland Germany“
Reg. (EB) Nr. 834/2007
Reglamente (standarte) „Reg. (EB) Nr. 834/2007“ nustatyti apribojimai galioja ir kitiems
nurodytiems reglamentams (standartams).
Šis atitikties sertifikatas galioja iki 2022-01-31
Produktų, prie kurių nėra nurodytas standartas „„FiBL Inputs“ ekologinio žemės ūkio sąrašas...“,
atveju vartotojas, prieš naudodamas produktą, privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi nacionalinių
įstatymų.
Turi būti laikomasi bendrųjų ir specializuotų nurodytų žaliavų naudojimo ir taikymo teisinių
normų. Visa informacija pateikiama be garantijų. „FiBL“ ir „Standard“ savininkas (asociacijos)
atsisako bet kokios atsakomybės, susijusios su nurodyto (-ų) produkto (-ų) naudojimu.

1 lapas iš 1

/Vertimas iš anglų kalbos/
/Logotipas: „organicinputs“/

/Logotipas:

„FiBL“/

www.organicinputs.org
2021-01-04

ATITIKTIES SERTIFIKATAS
Vadovaujantis pateiktais dokumentais, patvirtinama, kad toliau nurodyti komerciniai produktai
atitinka ekologiniam ūkininkavimui skirtiems produktams keliamus reikalavimus pagal toliau
nurodytus reglamentus ir standartus.
Bendrovė

Produktas

UAB „Bioenergy LT“
Staniūnų g. 83
El. paštas info@bio-energy.lt
RUINEX
Trąšos, kompostai, dirvožemis ir
techninės medžiagos

LT 36151 Panevėžio m. sav
Interneto svetainė www.bio-energy.lt

Dirvožemio priedai

Pirmiau nurodytas produktas atitinka toliau nurodytuose reglamentuose (standartuose)
nustatytus reikalavimus ir gali būti naudojamas kaip nurodyta pirmiau paminėtoje (-ose)
kategorijoje (-ose).
„Bioland Germany“
„Demeter Germany“
„Demeter International“
„FiBL Inputs“ ekologinio žemės ūkio Vokietijoje sąrašas, atitinkamai „FiBL Inputs“ ekologiško
perdirbimo sąrašas
„Gäa Germany“
„Naturland Germany“
Reg. (EB) Nr. 834/2007
Reglamente (standarte) „Reg. (EB) Nr. 834/2007“ nustatyti apribojimai galioja ir kitiems
nurodytiems reglamentams (standartams).
Šis atitikties sertifikatas galioja iki 2022-01-31
Produktų, prie kurių nėra nurodytas standartas „„FiBL Inputs“ ekologinio žemės ūkio sąrašas...“,
atveju vartotojas, prieš naudodamas produktą, privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi nacionalinių
įstatymų.
Turi būti laikomasi bendrųjų ir specializuotų nurodytų žaliavų naudojimo ir taikymo teisinių
normų. Visa informacija pateikiama be garantijų. „FiBL“ ir „Standard“ savininkas (asociacijos)
atsisako bet kokios atsakomybės, susijusios su nurodyto (-ų) produkto (-ų) naudojimu.

1 lapas iš 1

/Vertimas iš anglų kalbos/
/Logotipas: „organicinputs“/

/Logotipas:

„FiBL“/

www.organicinputs.org
2021-01-04

ATITIKTIES SERTIFIKATAS
Vadovaujantis pateiktais dokumentais, patvirtinama, kad toliau nurodyti komerciniai produktai
atitinka ekologiniam ūkininkavimui skirtiems produktams keliamus reikalavimus pagal toliau
nurodytus reglamentus ir standartus.
Bendrovė

Produktas

UAB „Bioenergy LT“
Staniūnų g. 83
El. paštas info@bio-energy.lt
Nutrilife
Trąšos, kompostai, dirvožemis
ir techninės medžiagos

LT 36151 Panevėžio m. sav.
Interneto svetainė www.bio-energy.lt
Skystos trąšos su mikroelementais

Bendrovės komentaras Augalų fiziologinių procesų aktyvatorius, naudojamas javams, rapsams,
kukurūzams, cukriniams runkeliams, daržovėms, vaisiams, medžiams,
vaiskrūmiams, uogoms ir kt.
Pirmiau nurodytas produktas atitinka toliau nurodytuose reglamentuose (standartuose)
nustatytus reikalavimus ir gali būti naudojamas kaip nurodyta pirmiau paminėtoje (-ose)
kategorijoje (-ose).
„Bioland Germany“
„Demeter Germany“
„Demeter International“
„Ecovin Germany“
„FiBL Inputs“ ekologinio žemės ūkio Vokietijoje sąrašas, atitinkamai „FiBL Inputs“ ekologiško
perdirbimo sąrašas
„Gäa Germany“
„Naturland Germany“
Reg. (EB) Nr. 834/2007
Reglamente (standarte) „Reg. (EB) Nr. 834/2007“ nustatyti apribojimai galioja ir kitiems
nurodytiems reglamentams (standartams).
Šis atitikties sertifikatas galioja iki 2022-01-31
Produktų, prie kurių nėra nurodytas standartas „„FiBL Inputs“ ekologinio žemės ūkio sąrašas...“,
atveju vartotojas, prieš naudodamas produktą, privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi nacionalinių
įstatymų.
Turi būti laikomasi bendrųjų ir specializuotų nurodytų žaliavų naudojimo ir taikymo teisinių
normų. Visa informacija pateikiama be garantijų. „FiBL“ ir „Standard“ savininkas (asociacijos)
atsisako bet kokios atsakomybės, susijusios su nurodyto (-ų) produkto (-ų) naudojimu.

1 lapas iš 1

/Vertimas iš anglų kalbos/
/Logotipas: „organicinputs“/

/Logotipas:

„FiBL“/

www.organicinputs.org
2021-01-04

ATITIKTIES SERTIFIKATAS
Vadovaujantis pateiktais dokumentais, patvirtinama, kad toliau nurodyti komerciniai produktai
atitinka ekologiniam ūkininkavimui skirtiems produktams keliamus reikalavimus pagal toliau
nurodytus reglamentus ir standartus.
Bendrovė

Produktas

UAB „Bioenergy LT“
Staniūnų g. 83
El. paštas info@bio-energy.lt
Maxprolin
Trąšos, kompostai, dirvožemis ir
techninės medžiagos

LT 36151 Panevėžio m. sav.
Interneto svetainė www.bio-energy.lt

Augalų stimuliatorius

Pirmiau nurodytas produktas atitinka toliau nurodytuose reglamentuose (standartuose)
nustatytus reikalavimus ir gali būti naudojamas kaip nurodyta pirmiau paminėtoje (-ose)
kategorijoje (-ose).
„Ecovin Germany“
„FiBL Inputs“ ekologinio žemės ūkio Vokietijoje sąrašas, atitinkamai „FiBL Inputs“ ekologiško
perdirbimo sąrašas
Reg. (EB) Nr. 834/2007
Reglamente (standarte) „Reg. (EB) Nr. 834/2007“ nustatyti apribojimai galioja ir kitiems
nurodytiems reglamentams (standartams).

Šis atitikties sertifikatas galioja iki 2022-01-31
Produktų, prie kurių nėra nurodytas standartas „„FiBL Inputs“ ekologinio žemės ūkio sąrašas...“,
atveju vartotojas, prieš naudodamas produktą, privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi nacionalinių
įstatymų.

Turi būti laikomasi bendrųjų ir specializuotų nurodytų žaliavų naudojimo ir taikymo teisinių
normų. Visa informacija pateikiama be garantijų. „FiBL“ ir „Standard“ savininkas (asociacijos)
atsisako bet kokios atsakomybės, susijusios su nurodyto (-ų) produkto (-ų) naudojimu.

1 lapas iš 1

/Vertimas iš anglų kalbos/
/Logotipas: „organicinputs“/

/Logotipas:

„FiBL“/

www.organicinputs.org
2021-01-04

ATITIKTIES SERTIFIKATAS
Vadovaujantis pateiktais dokumentais, patvirtinama, kad toliau nurodyti komerciniai produktai
atitinka ekologiniam ūkininkavimui skirtiems produktams keliamus reikalavimus pagal toliau
nurodytus reglamentus ir standartus.
Bendrovė

Produktas

UAB „Bioenergy LT“
Staniūnų g. 83
El. paštas info@bio-energy.lt
Master
Trąšos, kompostai, dirvožemis ir
techninės medžiagos

LT 36151 Panevėžio m. sav.
Interneto svetainė www.bio-energy.lt

Mikroorganizmai

Pirmiau nurodytas produktas atitinka toliau nurodytuose reglamentuose (standartuose)
nustatytus reikalavimus ir gali būti naudojamas kaip nurodyta pirmiau paminėtoje (-ose)
kategorijoje (-ose).
„Bioland Germany“
„Demeter Germany“
„Demeter International“
„Ecovin Germany“
„FiBL Inputs“ ekologinio žemės ūkio Vokietijoje sąrašas, atitinkamai „FiBL Inputs“ ekologiško
perdirbimo sąrašas
„Gäa Germany“
„Naturland Germany“
Reg. (EB) Nr. 834/2007
Reglamente (standarte) „Reg. (EB) Nr. 834/2007“ nustatyti apribojimai galioja ir kitiems
nurodytiems reglamentams (standartams).
Šis atitikties sertifikatas galioja iki 2022-01-31
Produktų, prie kurių nėra nurodytas standartas „„FiBL Inputs“ ekologinio žemės ūkio sąrašas...“,
atveju vartotojas, prieš naudodamas produktą, privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi nacionalinių
įstatymų.
Turi būti laikomasi bendrųjų ir specializuotų nurodytų žaliavų naudojimo ir taikymo teisinių
normų. Visa informacija pateikiama be garantijų. „FiBL“ ir „Standard“ savininkas (asociacijos)
atsisako bet kokios atsakomybės, susijusios su nurodyto (-ų) produkto (-ų) naudojimu.

1 lapas iš 1

/Vertimas iš anglų kalbos/
/Logotipas: „organicinputs“/

/Logotipas:

„FiBL“/

www.organicinputs.org
2021-01-04

ATITIKTIES SERTIFIKATAS
Vadovaujantis pateiktais dokumentais, patvirtinama, kad toliau nurodyti komerciniai produktai
atitinka ekologiniam ūkininkavimui skirtiems produktams keliamus reikalavimus pagal toliau
nurodytus reglamentus ir standartus.
Bendrovė

Produktas

UAB „Bioenergy LT“
Staniūnų g. 83
El. paštas info@bio-energy.lt

LT 36151 Panevėžio m. sav.
Interneto svetainė www.bio-energy.lt

Fosfix
Trąšos, kompostai, dirvožemis Dirvožemio priedai
ir techninės medžiagos

Bendrovės komentaras Bacillus megaterium MVY-001 bakterijos skaido fosfatą
Pirmiau nurodytas produktas atitinka toliau nurodytuose reglamentuose (standartuose)
nustatytus reikalavimus ir gali būti naudojamas kaip nurodyta pirmiau paminėtoje (-ose)
kategorijoje (-ose).
„Bioland Germany“
„Demeter Germany“
„Demeter International“
„FiBL Inputs“ ekologinio žemės ūkio Vokietijoje sąrašas, atitinkamai „FiBL Inputs“ ekologiško
perdirbimo sąrašas
„Gäa Germany“
„Naturland Germany“
Reg. (EB) Nr. 834/2007
Reglamente (standarte) „Reg. (EB) Nr. 834/2007“ nustatyti apribojimai galioja ir kitiems
nurodytiems reglamentams (standartams).
Šis atitikties sertifikatas galioja iki 2022-01-31
Produktų, prie kurių nėra nurodytas standartas „„FiBL Inputs“ ekologinio žemės ūkio sąrašas...“,
atveju vartotojas, prieš naudodamas produktą, privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi nacionalinių
įstatymų.
Turi būti laikomasi bendrųjų ir specializuotų nurodytų žaliavų naudojimo ir taikymo teisinių
normų. Visa informacija pateikiama be garantijų. „FiBL“ ir „Standard“ savininkas (asociacijos)
atsisako bet kokios atsakomybės, susijusios su nurodyto (-ų) produkto (-ų) naudojimu.

1 lapas iš 1

/Vertimas iš anglų kalbos/
/Logotipas: „organicinputs“/

/Logotipas:

„FiBL“/

www.organicinputs.org
2021-01-04

ATITIKTIES SERTIFIKATAS
Vadovaujantis pateiktais dokumentais, patvirtinama, kad toliau nurodyti komerciniai produktai
atitinka ekologiniam ūkininkavimui skirtiems produktams keliamus reikalavimus pagal toliau
nurodytus reglamentus ir standartus.
Bendrovė

Produktas

UAB „Bioenergy LT“
Staniūnų g. 83
El. paštas info@bio-energy.lt

LT 36151 Panevėžio m. sav.
Interneto svetainė www.bio-energy.lt

Fosfix Plus
Trąšos, kompostai, dirvožemis Mikroorganizmai, dirvožemio priedai
ir techninės medžiagos

Bendrovės komentaras Augalinis mikrobinis biostimuliatorius, naudojamas javams, rapsams,
kukurūzams, cukriniams runkeliams, daržovėms, vaismedžiams,
vaiskrūmiams ir kt.
Pirmiau nurodytas produktas atitinka toliau nurodytuose reglamentuose (standartuose)
nustatytus reikalavimus ir gali būti naudojamas kaip nurodyta pirmiau paminėtoje (-ose)
kategorijoje (-ose).
„Bioland Germany“
„Demeter Germany“
„Demeter International“
„Ecovin Germany“
„FiBL Inputs“ ekologinio žemės ūkio Vokietijoje sąrašas, atitinkamai „FiBL Inputs“ ekologiško
perdirbimo sąrašas
„Gäa Germany“
„Naturland Germany“
Reg. (EB) Nr. 834/2007
Reglamente (standarte) „Reg. (EB) Nr. 834/2007“ nustatyti apribojimai galioja ir kitiems
nurodytiems reglamentams (standartams).
Šis atitikties sertifikatas galioja iki 2022-01-31
Produktų, prie kurių nėra nurodytas standartas „„FiBL Inputs“ ekologinio žemės ūkio sąrašas...“,
atveju vartotojas, prieš naudodamas produktą, privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi nacionalinių
įstatymų.
Turi būti laikomasi bendrųjų ir specializuotų nurodytų žaliavų naudojimo ir taikymo teisinių
normų. Visa informacija pateikiama be garantijų. „FiBL“ ir „Standard“ savininkas (asociacijos)
atsisako bet kokios atsakomybės, susijusios su nurodyto (-ų) produkto (-ų) naudojimu.

1 lapas iš 1

/Vertimas iš anglų kalbos/
/Logotipas: „organicinputs“/

/Logotipas:

„FiBL“/

www.organicinputs.org
2021-01-04

ATITIKTIES SERTIFIKATAS
Vadovaujantis pateiktais dokumentais, patvirtinama, kad toliau nurodyti komerciniai produktai
atitinka ekologiniam ūkininkavimui skirtiems produktams keliamus reikalavimus pagal toliau
nurodytus reglamentus ir standartus.
Bendrovė

Produktas

UAB „Bioenergy LT“
Staniūnų g. 83
El. paštas info@bio-energy.lt
Biofert
Trąšos, kompostai, dirvožemis
ir techninės medžiagos

LT 36151 Panevėžio m. sav.
Interneto svetainė www.bio-energy.lt
Mikroorganizmai, dirvožemio priedai

Bendrovės komentaras Augalų fiziologinių procesų aktyvatorius, naudojamas javams, rapsams,
kukurūzams, cukriniams runkeliams, daržovėms, vaisiams, medžiams,
vaiskrūmiams, uogoms ir kt.
Pirmiau nurodytas produktas atitinka toliau nurodytuose reglamentuose (standartuose)
nustatytus reikalavimus ir gali būti naudojamas kaip nurodyta pirmiau paminėtoje (-ose)
kategorijoje (-ose).
„Bioland Germany“
„Demeter Germany“
„Demeter International“
„Ecovin Germany“
„FiBL Inputs“ ekologinio žemės ūkio Vokietijoje sąrašas, atitinkamai „FiBL Inputs“ ekologiško
perdirbimo sąrašas
„Gäa Germany“
„Naturland Germany“
Reg. (EB) Nr. 834/2007
Reglamente (standarte) „Reg. (EB) Nr. 834/2007“ nustatyti apribojimai galioja ir kitiems
nurodytiems reglamentams (standartams).
Šis atitikties sertifikatas galioja iki 2022-01-31
Produktų, prie kurių nėra nurodytas standartas „„FiBL Inputs“ ekologinio žemės ūkio sąrašas...“,
atveju vartotojas, prieš naudodamas produktą, privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi nacionalinių
įstatymų.
Turi būti laikomasi bendrųjų ir specializuotų nurodytų žaliavų naudojimo ir taikymo teisinių
normų. Visa informacija pateikiama be garantijų. „FiBL“ ir „Standard“ savininkas (asociacijos)
atsisako bet kokios atsakomybės, susijusios su nurodyto (-ų) produkto (-ų) naudojimu.

1 lapas iš 1

/Vertimas iš anglų kalbos/
/Logotipas: „organicinputs“/

/Logotipas:

„FiBL“/

www.organicinputs.org
2021-01-04

ATITIKTIES SERTIFIKATAS
Vadovaujantis pateiktais dokumentais, patvirtinama, kad toliau nurodyti komerciniai produktai
atitinka ekologiniam ūkininkavimui skirtiems produktams keliamus reikalavimus pagal toliau
nurodytus reglamentus ir standartus.
Bendrovė

Produktas

UAB „Bioenergy LT“
Staniūnų g. 83
El. paštas info@bio-energy.lt
Bacto-Seed
Trąšos, kompostai, dirvožemis ir
techninės medžiagos

LT 36151 Panevėžio m. sav.
Interneto svetainė www.bio-energy.lt

Mikroorganizmai

Pirmiau nurodytas produktas atitinka toliau nurodytuose reglamentuose (standartuose)
nustatytus reikalavimus ir gali būti naudojamas kaip nurodyta pirmiau paminėtoje (-ose)
kategorijoje (-ose).
„Bioland Germany“
„Demeter Germany“
„Demeter International“
„Ecovin Germany“
„FiBL Inputs“ ekologinio žemės ūkio Vokietijoje sąrašas, atitinkamai „FiBL Inputs“ ekologiško
perdirbimo sąrašas
„Gäa Germany“
„Naturland Germany“
Reg. (EB) Nr. 834/2007
Reglamente (standarte) „Reg. (EB) Nr. 834/2007“ nustatyti apribojimai galioja ir kitiems
nurodytiems reglamentams (standartams).
Šis atitikties sertifikatas galioja iki 2022-01-31
Produktų, prie kurių nėra nurodytas standartas „„FiBL Inputs“ ekologinio žemės ūkio sąrašas...“,
atveju vartotojas, prieš naudodamas produktą, privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi nacionalinių
įstatymų.
Turi būti laikomasi bendrųjų ir specializuotų nurodytų žaliavų naudojimo ir taikymo teisinių
normų. Visa informacija pateikiama be garantijų. „FiBL“ ir „Standard“ savininkas (asociacijos)
atsisako bet kokios atsakomybės, susijusios su nurodyto (-ų) produkto (-ų) naudojimu.

1 lapas iš 1

/Vertimas iš anglų kalbos/
/Logotipas: „organicinputs“/

/Logotipas:

„FiBL“/

www.organicinputs.org
2021-01-04

ATITIKTIES SERTIFIKATAS
Vadovaujantis pateiktais dokumentais, patvirtinama, kad toliau nurodyti komerciniai produktai
atitinka ekologiniam ūkininkavimui skirtiems produktams keliamus reikalavimus pagal toliau
nurodytus reglamentus ir standartus.
Bendrovė

Produktas

UAB „Bioenergy LT“
Staniūnų g. 83
El. paštas info@bio-energy.lt
Bacto-S
Trąšos, kompostai, dirvožemis ir
techninės medžiagos

LT 36151 Panevėžio m. sav.
Interneto svetainė www.bio-energy.lt

Skystos trąšos su mikroelementais

Pirmiau nurodytas produktas atitinka toliau nurodytuose reglamentuose (standartuose)
nustatytus reikalavimus ir gali būti naudojamas kaip nurodyta pirmiau paminėtoje (-ose)
kategorijoje (-ose).
„Demeter Germany“
„Demeter International“
„FiBL Inputs“ ekologinio žemės ūkio Vokietijoje sąrašas, atitinkamai „FiBL Inputs“ ekologiško
perdirbimo sąrašas
„Gäa Germany“
„Naturland Germany“
Reg. (EB) Nr. 834/2007
Reglamente (standarte) „Reg. (EB) Nr. 834/2007“ nustatyti apribojimai galioja ir kitiems
nurodytiems reglamentams (standartams).
Šis atitikties sertifikatas galioja iki 2022-01-31
Produktų, prie kurių nėra nurodytas standartas „„FiBL Inputs“ ekologinio žemės ūkio sąrašas...“,
atveju vartotojas, prieš naudodamas produktą, privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi nacionalinių
įstatymų.
Turi būti laikomasi bendrųjų ir specializuotų nurodytų žaliavų naudojimo ir taikymo teisinių
normų. Visa informacija pateikiama be garantijų. „FiBL“ ir „Standard“ savininkas (asociacijos)
atsisako bet kokios atsakomybės, susijusios su nurodyto (-ų) produkto (-ų) naudojimu.

1 lapas iš 1

/Vertimas iš anglų kalbos/
/Logotipas: „organicinputs“/

/Logotipas:

„FiBL“/

www.organicinputs.org
2021-01-04

ATITIKTIES SERTIFIKATAS
Vadovaujantis pateiktais dokumentais, patvirtinama, kad toliau nurodyti komerciniai produktai
atitinka ekologiniam ūkininkavimui skirtiems produktams keliamus reikalavimus pagal toliau
nurodytus reglamentus ir standartus.
Bendrovė

Produktas

UAB „Bioenergy LT“
Staniūnų g. 83
El. paštas info@bio-energy.lt
Bacto-P
Trąšos, kompostai, dirvožemis ir
techninės medžiagos

LT 36151 Panevėžio m. sav.
Interneto svetainė www.bio-energy.lt

Skystos trąšos su mikroelementais

Pirmiau nurodytas produktas atitinka toliau nurodytuose reglamentuose (standartuose)
nustatytus reikalavimus ir gali būti naudojamas kaip nurodyta pirmiau paminėtoje (-ose)
kategorijoje (-ose).
„Demeter Germany“
„Demeter International“
„FiBL Inputs“ ekologinio žemės ūkio Vokietijoje sąrašas, atitinkamai „FiBL Inputs“ ekologiško
perdirbimo sąrašas
„Gäa Germany“
„Naturland Germany“
Reg. (EB) Nr. 834/2007
Reglamente (standarte) „Reg. (EB) Nr. 834/2007“ nustatyti apribojimai galioja ir kitiems
nurodytiems reglamentams (standartams).
Šis atitikties sertifikatas galioja iki 2022-01-31
Produktų, prie kurių nėra nurodytas standartas „„FiBL Inputs“ ekologinio žemės ūkio sąrašas...“,
atveju vartotojas, prieš naudodamas produktą, privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi nacionalinių
įstatymų.
Turi būti laikomasi bendrųjų ir specializuotų nurodytų žaliavų naudojimo ir taikymo teisinių
normų. Visa informacija pateikiama be garantijų. „FiBL“ ir „Standard“ savininkas (asociacijos)
atsisako bet kokios atsakomybės, susijusios su nurodyto (-ų) produkto (-ų) naudojimu.

1 lapas iš 1

/Vertimas iš anglų kalbos/
/Logotipas: „organicinputs“/

/Logotipas:

„FiBL“/

www.organicinputs.org
2021-01-04

ATITIKTIES SERTIFIKATAS
Vadovaujantis pateiktais dokumentais, patvirtinama, kad toliau nurodyti komerciniai produktai
atitinka ekologiniam ūkininkavimui skirtiems produktams keliamus reikalavimus pagal toliau
nurodytus reglamentus ir standartus.
Bendrovė

Produktas

UAB „Bioenergy LT“
Staniūnų g. 83
El. paštas info@bio-energy.lt
Bacto-K
Trąšos, kompostai, dirvožemis ir
techninės medžiagos

LT 36151 Panevėžio m. sav.
Interneto svetainė www.bio-energy.lt

Mikroorganizmai

Pirmiau nurodytas produktas atitinka toliau nurodytuose reglamentuose (standartuose)
nustatytus reikalavimus ir gali būti naudojamas kaip nurodyta pirmiau paminėtoje (-ose)
kategorijoje (-ose).
„Demeter International“
Reg. (EB) Nr. 834/2007
Reglamente (standarte) „Reg. (EB) Nr. 834/2007“ nustatyti apribojimai galioja ir kitiems
nurodytiems reglamentams (standartams).

Šis atitikties sertifikatas galioja iki 2022-01-31
Produktų, prie kurių nėra nurodytas standartas „„FiBL Inputs“ ekologinio žemės ūkio sąrašas...“,
atveju vartotojas, prieš naudodamas produktą, privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi nacionalinių
įstatymų.

Turi būti laikomasi bendrųjų ir specializuotų nurodytų žaliavų naudojimo ir taikymo teisinių
normų. Visa informacija pateikiama be garantijų. „FiBL“ ir „Standard“ savininkas (asociacijos)
atsisako bet kokios atsakomybės, susijusios su nurodyto (-ų) produkto (-ų) naudojimu.

1 lapas iš 1

/Vertimas iš anglų kalbos/
/Logotipas: „organicinputs“/

/Logotipas:

„FiBL“/

www.organicinputs.org
2021-01-04

ATITIKTIES SERTIFIKATAS
Vadovaujantis pateiktais dokumentais, patvirtinama, kad toliau nurodyti komerciniai produktai
atitinka ekologiniam ūkininkavimui skirtiems produktams keliamus reikalavimus pagal toliau
nurodytus reglamentus ir standartus.
Bendrovė

Produktas

UAB „Bioenergy LT“
Staniūnų g. 83
El. paštas info@bio-energy.lt

LT 36151 Panevėžio m. sav.
Interneto svetainė www.bio-energy.lt

Bactoforce
Trąšos, kompostai, dirvožemis Dirvožemio priedai
ir techninės medžiagos

Bendrovės komentaras Bacillus mojavensis MVY-007
Pirmiau nurodytas produktas atitinka toliau nurodytuose reglamentuose (standartuose)
nustatytus reikalavimus ir gali būti naudojamas kaip nurodyta pirmiau paminėtoje (-ose)
kategorijoje (-ose).
„Bioland Germany“
„Demeter Germany“
„Demeter International“
„FiBL Inputs“ ekologinio žemės ūkio Vokietijoje sąrašas, atitinkamai „FiBL Inputs“ ekologiško
perdirbimo sąrašas
„Gäa Germany“
„Naturland Germany“
Reg. (EB) Nr. 834/2007
Reglamente (standarte) „Reg. (EB) Nr. 834/2007“ nustatyti apribojimai galioja ir kitiems
nurodytiems reglamentams (standartams).
Šis atitikties sertifikatas galioja iki 2022-01-31
Produktų, prie kurių nėra nurodytas standartas „„FiBL Inputs“ ekologinio žemės ūkio sąrašas...“,
atveju vartotojas, prieš naudodamas produktą, privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi nacionalinių
įstatymų.
Turi būti laikomasi bendrųjų ir specializuotų nurodytų žaliavų naudojimo ir taikymo teisinių
normų. Visa informacija pateikiama be garantijų. „FiBL“ ir „Standard“ savininkas (asociacijos)
atsisako bet kokios atsakomybės, susijusios su nurodyto (-ų) produkto (-ų) naudojimu.

1 lapas iš 1

/Vertimas iš anglų kalbos/
/Logotipas: „organicinputs“/

/Logotipas:

„FiBL“/

www.organicinputs.org
2021-01-04

ATITIKTIES SERTIFIKATAS
Vadovaujantis pateiktais dokumentais, patvirtinama, kad toliau nurodyti komerciniai produktai
atitinka ekologiniam ūkininkavimui skirtiems produktams keliamus reikalavimus pagal toliau
nurodytus reglamentus ir standartus.
Bendrovė

Produktas

UAB „Bioenergy LT“
Staniūnų g. 83
El. paštas info@bio-energy.lt

LT 36151 Panevėžio m. sav.
Interneto svetainė www.bio-energy.lt

Bacto-C
Trąšos, kompostai, dirvožemis Mikroorganizmai
ir techninės medžiagos

Pirmiau nurodytas produktas atitinka toliau nurodytuose reglamentuose (standartuose)
nustatytus reikalavimus ir gali būti naudojamas kaip nurodyta pirmiau paminėtoje (-ose)
kategorijoje (-ose).
„Bioland Germany“
„Demeter Germany“
„Ecovin Germany“
„FiBL Inputs“ ekologinio žemės ūkio Vokietijoje sąrašas, atitinkamai „FiBL Inputs“ ekologiško
perdirbimo sąrašas
„Gäa Germany“
„Naturland Germany“
Reg. (EB) Nr. 834/2007
Reglamente (standarte) „Reg. (EB) Nr. 834/2007“ nustatyti apribojimai galioja ir kitiems
nurodytiems reglamentams (standartams).
Šis atitikties sertifikatas galioja iki 2022-01-31
Produktų, prie kurių nėra nurodytas standartas „„FiBL Inputs“ ekologinio žemės ūkio sąrašas...“,
atveju vartotojas, prieš naudodamas produktą, privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi nacionalinių
įstatymų.
Turi būti laikomasi bendrųjų ir specializuotų nurodytų žaliavų naudojimo ir taikymo teisinių
normų. Visa informacija pateikiama be garantijų. „FiBL“ ir „Standard“ savininkas (asociacijos)
atsisako bet kokios atsakomybės, susijusios su nurodyto (-ų) produkto (-ų) naudojimu.

1 lapas iš 1

/Vertimas iš anglų kalbos/
/Logotipas: „organicinputs“/

/Logotipas:

„FiBL“/

www.organicinputs.org
2021-01-04

ATITIKTIES SERTIFIKATAS
Vadovaujantis pateiktais dokumentais, patvirtinama, kad toliau nurodyti komerciniai produktai
atitinka ekologiniam ūkininkavimui skirtiems produktams keliamus reikalavimus pagal toliau
nurodytus reglamentus ir standartus.
Bendrovė

Produktas

UAB „Bioenergy LT“
Staniūnų g. 83
El. paštas info@bio-energy.lt
Azofix
Trąšos, kompostai, dirvožemis
ir techninės medžiagos

LT 36151 Panevėžio m. sav.
Interneto svetainė www.bio-energy.lt

Mikroorganizmai

Bendrovės komentaras Azotą fiksuojančios bakterijos (Azotobacter vinelandii MVY-010)
Pirmiau nurodytas produktas atitinka toliau nurodytuose reglamentuose (standartuose)
nustatytus reikalavimus ir gali būti naudojamas kaip nurodyta pirmiau paminėtoje (-ose)
kategorijoje (-ose).
„Bioland Germany“
„Demeter Germany“
„Demeter International“
„FiBL Inputs“ ekologinio žemės ūkio Vokietijoje sąrašas, atitinkamai „FiBL Inputs“ ekologiško
perdirbimo sąrašas
„Gäa Germany“
„Naturland Germany“
Reg. (EB) Nr. 834/2007
Reglamente (standarte) „Reg. (EB) Nr. 834/2007“ nustatyti apribojimai galioja ir kitiems
nurodytiems reglamentams (standartams).
Šis atitikties sertifikatas galioja iki 2022-01-31
Produktų, prie kurių nėra nurodytas standartas „„FiBL Inputs“ ekologinio žemės ūkio sąrašas...“,
atveju vartotojas, prieš naudodamas produktą, privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi nacionalinių
įstatymų.
Turi būti laikomasi bendrųjų ir specializuotų nurodytų žaliavų naudojimo ir taikymo teisinių
normų. Visa informacija pateikiama be garantijų. „FiBL“ ir „Standard“ savininkas (asociacijos)
atsisako bet kokios atsakomybės, susijusios su nurodyto (-ų) produkto (-ų) naudojimu.

1 lapas iš 1

/Vertimas iš anglų kalbos/
/Logotipas: „organicinputs“/

/Logotipas:

„FiBL“/

www.organicinputs.org
2021-01-04

ATITIKTIES SERTIFIKATAS
Vadovaujantis pateiktais dokumentais, patvirtinama, kad toliau nurodyti komerciniai produktai
atitinka ekologiniam ūkininkavimui skirtiems produktams keliamus reikalavimus pagal toliau
nurodytus reglamentus ir standartus.

Bendrovė

Produktas

UAB „Bioenergy LT“
Staniūnų g. 83
El. paštas info@bio-energy.lt
Azofix Rhizo
Trąšos, kompostai, dirvožemis ir
techninės medžiagos

LT 36151 Panevėžio m. sav.
Interneto svetainė www.bio-energy.lt

Mikroorganizmai

Pirmiau nurodytas produktas atitinka toliau nurodytuose reglamentuose (standartuose)
nustatytus reikalavimus ir gali būti naudojamas kaip nurodyta pirmiau paminėtoje (-ose)
kategorijoje (-ose).
„Bioland Germany“
„Demeter Germany“
„Demeter International“
„FiBL Inputs“ ekologinio žemės ūkio Vokietijoje sąrašas, atitinkamai „FiBL Inputs“ ekologiško
perdirbimo sąrašas
„Gäa Germany“
„Naturland Germany“
Reg. (EB) Nr. 834/2007
Reglamente (standarte) „Reg. (EB) Nr. 834/2007“ nustatyti apribojimai galioja ir kitiems
nurodytiems reglamentams (standartams).
Šis atitikties sertifikatas galioja iki 2022-01-31
Produktų, prie kurių nėra nurodytas standartas „„FiBL Inputs“ ekologinio žemės ūkio sąrašas...“,
atveju vartotojas, prieš naudodamas produktą, privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi nacionalinių
įstatymų.
Turi būti laikomasi bendrųjų ir specializuotų nurodytų žaliavų naudojimo ir taikymo teisinių
normų. Visa informacija pateikiama be garantijų. „FiBL“ ir „Standard“ savininkas (asociacijos)
atsisako bet kokios atsakomybės, susijusios su nurodyto (-ų) produkto (-ų) naudojimu.

1 lapas iš 1

/Vertimas iš anglų kalbos/
/Logotipas: „organicinputs“/

/Logotipas:

„FiBL“/

www.organicinputs.org
2021-01-04

ATITIKTIES SERTIFIKATAS
Vadovaujantis pateiktais dokumentais, patvirtinama, kad toliau nurodyti komerciniai produktai
atitinka ekologiniam ūkininkavimui skirtiems produktams keliamus reikalavimus pagal toliau
nurodytus reglamentus ir standartus.
Bendrovė

Produktas

UAB „Bioenergy LT“
Staniūnų g. 83
El. paštas info@bio-energy.lt
Azofix Plus
Trąšos, kompostai, dirvožemis
ir techninės medžiagos

LT 36151 Panevėžio m. sav.
Interneto svetainė www.bio-energy.lt

Mikroorganizmai, dirvožemio priedai

Bendrovės komentaras Augalinis mikrobinis biostimuliatorius, naudojamas dirvoje javams,
rapsams,
kukurūzams,
cukriniams
runkeliams,
daržovėms,
vaismedžiams, vaiskrūmiams, uogoms prieš sodinimą iki žydėjimo ir kt.
Pirmiau nurodytas produktas atitinka toliau nurodytuose reglamentuose (standartuose)
nustatytus reikalavimus ir gali būti naudojamas kaip nurodyta pirmiau paminėtoje (-ose)
kategorijoje (-ose).
„Bioland Germany“
„Demeter Germany“
„Demeter International“
„Ecovin Germany“
„FiBL Inputs“ ekologinio žemės ūkio Vokietijoje sąrašas, atitinkamai „FiBL Inputs“ ekologiško
perdirbimo sąrašas
„Gäa Germany“
„Naturland Germany“
Reg. (EB) Nr. 834/2007
Reglamente (standarte) „Reg. (EB) Nr. 834/2007“ nustatyti apribojimai galioja ir kitiems
nurodytiems reglamentams (standartams).
Šis atitikties sertifikatas galioja iki 2022-01-31
Produktų, prie kurių nėra nurodytas standartas „„FiBL Inputs“ ekologinio žemės ūkio sąrašas...“,
atveju vartotojas, prieš naudodamas produktą, privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi nacionalinių
įstatymų.
Turi būti laikomasi bendrųjų ir specializuotų nurodytų žaliavų naudojimo ir taikymo teisinių
normų. Visa informacija pateikiama be garantijų. „FiBL“ ir „Standard“ savininkas (asociacijos)
atsisako bet kokios atsakomybės, susijusios su nurodyto (-ų) produkto (-ų) naudojimu.

1 lapas iš 1

/Vertimas iš anglų kalbos/
/Logotipas: „organicinputs“/

/Logotipas:

„FiBL“/

www.organicinputs.org
2021-01-04

ATITIKTIES SERTIFIKATAS
Vadovaujantis pateiktais dokumentais, patvirtinama, kad toliau nurodyti komerciniai produktai
atitinka ekologiniam ūkininkavimui skirtiems produktams keliamus reikalavimus pagal toliau
nurodytus reglamentus ir standartus.
Bendrovė

Produktas

UAB „Bioenergy LT“
Staniūnų g. 83
El. paštas info@bio-energy.lt
Azofix Alfalfa
Trąšos, kompostai, dirvožemis
ir techninės medžiagos

LT 36151 Panevėžio m. sav.
Interneto svetainė www.bio-energy.lt

Gumbelinės bakterijos / rizobijos

Bendrovės komentaras Dirvožemiui skirtas augalinis mikrobinis biostimuliatorius
Pirmiau nurodytas produktas atitinka toliau nurodytuose reglamentuose (standartuose)
nustatytus reikalavimus ir gali būti naudojamas kaip nurodyta pirmiau paminėtoje (-ose)
kategorijoje (-ose).
„Bioland Germany“
„Demeter Germany“
„Demeter International“
„Ecovin Germany“
„FiBL Inputs“ ekologinio žemės ūkio Vokietijoje sąrašas, atitinkamai „FiBL Inputs“ ekologiško
perdirbimo sąrašas
„Gäa Germany“
„Naturland Germany“
Reg. (EB) Nr. 834/2007
Reglamente (standarte) „Reg. (EB) Nr. 834/2007“ nustatyti apribojimai galioja ir kitiems
nurodytiems reglamentams (standartams).
Šis atitikties sertifikatas galioja iki 2022-01-31
Produktų, prie kurių nėra nurodytas standartas „„FiBL Inputs“ ekologinio žemės ūkio sąrašas...“,
atveju vartotojas, prieš naudodamas produktą, privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi nacionalinių
įstatymų.
Turi būti laikomasi bendrųjų ir specializuotų nurodytų žaliavų naudojimo ir taikymo teisinių
normų. Visa informacija pateikiama be garantijų. „FiBL“ ir „Standard“ savininkas (asociacijos)
atsisako bet kokios atsakomybės, susijusios su nurodyto (-ų) produkto (-ų) naudojimu.

1 lapas iš 1

