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VALSTYBINĖ AUGALININKYSTĖS TARNYBA
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
TRĄŠOS AR DIRVOŽEMIO GERINIMO PRIEMONĖS TINKAMUMO NAUDOTI
EKOLOGINĖJE GAMYBOJE PATVIRTINIMAS
2020 m. kovo 3 d. Nr. 1EKO-6
Vilnius
Vadovaujantis Ekologinio žemės ūkio taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių
patvirtinimo“, patvirtinama, kad
UAB "Raskilė", Šiaulių r. sav. Sauginių k. Jonelaičių g. 23, Lietuva
(ūkio subjekto (platintojo) pavadinimas, buveinės adresas / vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas)

tiekiamos rinkai
Raskila
(trąšos ar dirvožemio gerinimo priemonės pavadinimas)

gali būti naudojamos ekologinėje gamyboje pagal 2008 m. rugsėjo 5 d. Komisijos reglamentą (EB)
Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės
gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos,
ženklinimo ir kontrolės (OL 2008 L 250, p. 1).
Patvirtinimas galioja
nuo

(Vadovo ar jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

2020-03-03

A. V.

(Parašas)

iki

2023-03-03

(Vardas ir pavardė)
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