15/01/2021

www.organicinputs.org

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:

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 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).
Bioland Germany
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: 31.01.2022
For products for which the standard "FiBL Inputs list for the organic agriculture ..." is not shown the user must
ensure compliance with national legislation prior to using the product.

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).

page 1 of 1

www.organicinputs.org

2021-01-15

ATITIKTIES SERTIFIKATAS
Remiantis pateiktais dokumentais, patvirtinta, kad toliau nurodyti komerciniai produktai atitinka
reikalavimus, keliamus norint juos naudoti ekologinėje žemdirbystėje, vadovaujantis toliau išvardytais
reglamentais ir standartais.

Įmonė:

Produktas:

K+S Minerals and Agriculture GmbH
Bertha-von-Suttner-Straße 7

DE 34131 Kassel

El.p. Peter.Scheer@k-plus-s.com

Svetainė: www.kpluss.com

EPSO Bortop®
Trąšos, kompostas, dirva ir techninės
medžiagos

Boro trąšos, lapų trąšos, magnio karbonatas,
magnio trąšos, trąšos su įvairiomis maistinėmis
medžiagomis, siera, mikroelementų trąšos

Nurodyti produktai atitinka reikalavimus, keliamus toliau išvardytuose reglamentuose ir
standartuose, todėl gali būti naudojami viršuje nurodytai (-oms) kategorijai (-oms).
„Bioland“ (Vokietija)
„Demeter“ (Vokietija)
„Demeter“ (tarptautinis)
FiBL ekologinei žemdirbystei tinkamų medžiagų sąrašas, Vokietija, dėl FiBL ekologinei žemdirbystei
tinkamų medžiagų sąrašo, Gäa, Vokietija
„Naturland“ (Vokietija)
Reglamentas (EB) 834/2007
Reglamentui / standartui (EB) 834/2007 taikomi apribojimai galioja ir kitiems nurodytiems reglamentams / standartams.

Šis atitikties sertifikatas galioja iki: 2022-01-31
Jei produktas neįtrauktas į FiBL ekologinei žemdirbystei tinkamų medžiagų sąrašą, prieš jį naudodamas
naudotojas turi užtikrinti nacionalinių teisės aktų atitiktį.
Turi būti laikomasi bendrųjų ir specializuotų teisinių reikalavimų dėl nurodytos (-ų) medžiagos (-ų) naudojimo ir
taikymo. Visa informacija pateikiama neteikiant garantijų. FiBL ir standartų leidėjai (asociacijos) neprisiima jokios
atsakomybės dėl nurodyto (-ų) produkto (-ų) naudojimo.

1 iš 1 lapo

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė ANA ALEKSEJEVIENĖ
Data: 2021-01-26 11:03:13
Paskirtis: iš anglų kalbos į lietuvių
kalbą išversta UAB „Skrivanek
vertimų biuras“. Patvirtiname, kad
šis dokumentas, kuris yra vertimas
iš anglų kalbos į lietuvių kalbą, yra
ortografiškai taisyklingas ir
perteikia teksto originalo esmę.
Vieta: UAB „Skrivanek vertimų
biuras“, Švitrigailos g. 11B, 03228
Vilnius, tel. (8 5) 2121640, 8 655
21919.

LT

Deklaracijos lapas

Versija 2.0 | Spasudinimo data 2021-01-28

EB TRĄŠOS
Magnio Sulfatas su mikroelementais 12.6+25
12.6 % MgO, vandenyje tirpus magnio oksidas
(= 7.6 % Mg) 25 % SO3, vandenyje tirpus sieros trioksidas (= 10 % S)
4 % B, boras, vandenyje tirpus

Neto svoris: _________________

® = Registered trademark of K+S Minerals and Agriculture GmbH

K+S Minerals and Agriculture GmbH
Bertha-von-Suttner-Str. 7 · 34131 Kassel · Germany
+49 561 9301-0 · info@k-plus-s.com · www.kpluss.com
A K+S Company

15/01/2021

www.organicinputs.org

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:

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 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).
Bioland Germany
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: 31.01.2022
For products for which the standard "FiBL Inputs list for the organic agriculture ..." is not shown the user must
ensure compliance with national legislation prior to using the product.

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).

page 1 of 1

www.organicinputs.org

2021-01-15

ATITIKTIES SERTIFIKATAS
Remiantis pateiktais dokumentais, patvirtinta, kad toliau nurodyti komerciniai produktai atitinka
reikalavimus, keliamus norint juos naudoti ekologinėje žemdirbystėje, vadovaujantis toliau išvardytais
reglamentais ir standartais.

Įmonė:

Produktas:

K+S Minerals and Agriculture GmbH
Bertha-von-Suttner-Straße 7

DE 34131 Kassel

El.p. Peter.Scheer@k-plus-s.com

Svetainė: www.kpluss.com

EPSO Combitop®
Trąšos, kompostas, dirva ir
techninės medžiagos

Įmonės pastaba:

Lapų trąšos, magnio karbonatas, magnio
trąšos, mangano trąšos, trąšos su įvairiomis
maistinėmis medžiagomis, siera,
mikroelementų trąšos, cinko trąšos

Natūralus magnio sulfatas

Nurodyti produktai atitinka reikalavimus, keliamus toliau išvardytuose reglamentuose ir
standartuose, todėl gali būti naudojami viršuje nurodytai (-oms) kategorijai (-oms).
„Bioland“ (Vokietija)
„Demeter“ (Vokietija)
„Demeter“ (tarptautinis)
FiBL ekologinei žemdirbystei tinkamų medžiagų sąrašas, Vokietija, dėl FiBL ekologinei žemdirbystei
tinkamų medžiagų sąrašo, Gäa, Vokietija
„Naturland“ (Vokietija)
Reglamentas (EB) 834/2007
Reglamentui / standartui (EB) 834/2007 taikomi apribojimai galioja ir kitiems nurodytiems reglamentams / standartams.

Šis atitikties sertifikatas galioja iki: 2022-01-31
Jei produktas neįtrauktas į FiBL ekologinei žemdirbystei tinkamų medžiagų sąrašą, prieš jį naudodamas
naudotojas turi užtikrinti nacionalinių teisės aktų atitiktį.
Turi būti laikomasi bendrųjų ir specializuotų teisinių reikalavimų dėl nurodytos (-ų) medžiagos (-ų) naudojimo ir

1 iš 1 lapo

taikymo. Visa informacija pateikiama neteikiant garantijų. FiBL ir standartų leidėjai (asociacijos) neprisiima jokios
atsakomybės dėl nurodyto (-ų) produkto (-ų) naudojimo.

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė ANA ALEKSEJEVIENĖ
Data: 2021-01-26 11:03:52
Paskirtis: iš anglų kalbos į lietuvių
kalbą išversta UAB „Skrivanek
vertimų biuras“. Patvirtiname, kad
šis dokumentas, kuris yra vertimas
iš anglų kalbos į lietuvių kalbą, yra
ortografiškai taisyklingas ir
perteikia teksto originalo esmę.
Vieta: UAB „Skrivanek vertimų
biuras“, Švitrigailos g. 11B, 03228
Vilnius, tel. (8 5) 2121640, 8 655
21919.

LT

Deklaracija duomenų lapas

EB TRĄŠOS
Magnio sulfatas turi mikroelementų 13+34
13 % MgO, vandenyje tirpus magnio oksidas
34 % SO3, vandenyje tirpus sieros trioksidas
4 % Mn, vandenyje tirpus manganas
1 % Zn, vandenyje tirpus cinkas

Grynas svoris: _________________

® = Registered trademark of K+S Minerals and Agriculture GmbH

K+S Minerals and Agriculture GmbH
Bertha-von-Suttner-Str. 7 · 34131 Kassel · Vokietija
+49 561 9301-0 · info@k-plus-s.com · www.kpluss.com
A K+S Company

Versija 3.0 | Spausdinimo data 2021-01-28

25/01/2021

www.organicinputs.org

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:

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 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).
Bioland Germany
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: 31.01.2022
For products for which the standard "FiBL Inputs list for the organic agriculture ..." is not shown the user must
ensure compliance with national legislation prior to using the product.

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).

page 1 of 1

www.organicinputs.org

2021-01-25

ATITIKTIES SERTIFIKATAS
Remiantis pateiktais dokumentais, patvirtinta, kad toliau nurodyti komerciniai produktai atitinka
reikalavimus, keliamus norint juos naudoti ekologinėje žemdirbystėje, vadovaujantis toliau išvardytais
reglamentais ir standartais.

Įmonė:

Produktas:

K+S Minerals and Agriculture GmbH
Bertha-von-Suttner-Straße 7

DE 34131 Kassel

El.p. Peter.Scheer@k-plus-s.com

Svetainė: www.kpluss.com

EPSO Microtop®
Trąšos, kompostas, dirva ir techninės
medžiagos

Įmonės pastaba:

Boro trąšos, lapų trąšos, magnio karbonatas,
magnio trąšos, mangano trąšos, trąšos su
įvairiomis maistinėmis medžiagomis, siera,
mikroelementų trąšos

Natūralus magnio sulfatas

Nurodyti produktai atitinka reikalavimus, keliamus toliau išvardytuose reglamentuose ir
standartuose, todėl gali būti naudojami viršuje nurodytai (-oms) kategorijai (-oms).
„Bioland“ (Vokietija)
„Demeter“ (Vokietija)
„Demeter“ (tarptautinis)
FiBL ekologinei žemdirbystei tinkamų medžiagų sąrašas, Vokietija, dėl FiBL ekologinei žemdirbystei
tinkamų medžiagų sąrašo, Gäa, Vokietija
„Naturland“ (Vokietija)
Reglamentas (EB) 834/2007
Reglamentui / standartui (EB) 834/2007 taikomi apribojimai galioja ir kitiems nurodytiems reglamentams / standartams.

Šis atitikties sertifikatas galioja iki: 2022-01-31
Jei produktas neįtrauktas į FiBL ekologinei žemdirbystei tinkamų medžiagų sąrašą, prieš jį naudodamas
naudotojas turi užtikrinti nacionalinių teisės aktų atitiktį.
Turi būti laikomasi bendrųjų ir specializuotų teisinių reikalavimų dėl nurodytos (-ų) medžiagos (-ų) naudojimo ir
taikymo. Visa informacija pateikiama neteikiant garantijų. FiBL ir standartų leidėjai (asociacijos) neprisiima jokios

1 iš 1 lapo

atsakomybės dėl nurodyto (-ų) produkto (-ų) naudojimo.

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė ANA ALEKSEJEVIENĖ
Data: 2021-01-26 11:04:21
Paskirtis: iš anglų kalbos į lietuvių
kalbą išversta UAB „Skrivanek
vertimų biuras“. Patvirtiname, kad
šis dokumentas, kuris yra vertimas
iš anglų kalbos į lietuvių kalbą, yra
ortografiškai taisyklingas ir
perteikia teksto originalo esmę.
Vieta: UAB „Skrivanek vertimų
biuras“, Švitrigailos g. 11B, 03228
Vilnius, tel. (8 5) 2121640, 8 655
21919.

LT

Deklaracija duomenų lapas

EB TRĄŠOS
Magnio sulfatas turi mikroelementų 15+31
15 % MgO, vandenyje tirpus magnio oksidas
31 % SO3, vandenyje tirpus sieros trioksidas
0,9 % B, vandenyje tirpus boras
1 % Mn, vandenyje tirpus manganas

Grynas svoris: _________________

® = Registered trademark of K+S Minerals and Agriculture GmbH

K+S Minerals and Agriculture GmbH
Bertha-von-Suttner-Str. 7 · 34131 Kassel · Vokietija
+49 561 9301-0 · info@k-plus-s.com · www.kpluss.com
A K+S Company

Versija 4.0 | Spausdinimo data 2021-01-28

15/01/2021

www.organicinputs.org

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:

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).
Bioland Germany
Demeter Germany
Demeter International
Only upon evidence of deficiency symptoms 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: 31.01.2022
For products for which the standard "FiBL Inputs list for the organic agriculture ..." is not shown the user must
ensure compliance with national legislation prior to using the product.

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).

page 1 of 1

www.organicinputs.org

2021-01-15

ATITIKTIES SERTIFIKATAS
Remiantis pateiktais dokumentais, patvirtinta, kad toliau nurodyti komerciniai produktai atitinka
reikalavimus, keliamus norint juos naudoti ekologinėje žemdirbystėje, vadovaujantis toliau išvardytais
reglamentais ir standartais.

Įmonė:

Produktas:

K+S Minerals and Agriculture GmbH
Bertha-von-Suttner-Straße 7

DE 34131 Kassel

El.p. Peter.Scheer@k-plus-s.com

Svetainė: www.kpluss.com

EPSO Top®
Trąšos, kompostas, dirva ir techninės
medžiagos

Įmonės pastaba:

Lapų trąšos, magnio karbonatas, magnio trąšos,
siera

Natūralus magnio sulfatas

Nurodyti produktai atitinka reikalavimus, keliamus toliau išvardytuose reglamentuose ir
standartuose, todėl gali būti naudojami viršuje nurodytai (-oms) kategorijai (-oms).
„Bioland“ (Vokietija)
„Demeter“ (Vokietija)
„Demeter“ (tarptautinis)
Tik pasirodžius trūkumo požymiams ir rekomendavus ekspertams, kitu atveju geriau tręšti žemę
„Ecovin“ (Vokietija)
FiBL ekologinei žemdirbystei tinkamų medžiagų sąrašas, Vokietija, dėl FiBL ekologinei žemdirbystei
tinkamų medžiagų sąrašo, Gäa, Vokietija
„Naturland“ (Vokietija)
Reglamentas (EB) 834/2007
Reglamentui / standartui (EB) 834/2007 taikomi apribojimai galioja ir kitiems nurodytiems reglamentams / standartams.

Šis atitikties sertifikatas galioja iki: 2022-01-31
Jei produktas neįtrauktas į FiBL ekologinei žemdirbystei tinkamų medžiagų sąrašą, prieš jį naudodamas
naudotojas turi užtikrinti nacionalinių teisės aktų atitiktį.
Turi būti laikomasi bendrųjų ir specializuotų teisinių reikalavimų dėl nurodytos (-ų) medžiagos (-ų) naudojimo ir

1 iš 1 lapo

taikymo. Visa informacija pateikiama neteikiant garantijų. FiBL ir standartų leidėjai (asociacijos) neprisiima jokios
atsakomybės dėl nurodyto (-ų) produkto (-ų) naudojimo.

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė ANA ALEKSEJEVIENĖ
Data: 2021-01-26 11:05:00
Paskirtis: iš anglų kalbos į lietuvių
kalbą išversta UAB „Skrivanek
vertimų biuras“. Patvirtiname, kad
šis dokumentas, kuris yra vertimas
iš anglų kalbos į lietuvių kalbą, yra
ortografiškai taisyklingas ir
perteikia teksto originalo esmę.
Vieta: UAB „Skrivanek vertimų
biuras“, Švitrigailos g. 11B, 03228
Vilnius, tel. (8 5) 2121640, 8 655
21919.

LT

Deklaracija duomenų lapas

EB TRĄŠOS
Magnio sulfatas 16+32,5
16 % MgO, vandenyje tirpus magnio oksidas
32,5 % SO3, vandenyje tirpus sieros trioksidas

Grynas svoris: _________________

® = Registered trademark of K+S Minerals and Agriculture GmbH

K+S Minerals and Agriculture GmbH
Bertha-von-Suttner-Str. 7 · 34131 Kassel · Vokietija
+49 561 9301-0 · info@k-plus-s.com · www.kpluss.com
A K+S Company

Versija 3.0 | Spausdinimo data 2020-10-09

15/01/2021

www.organicinputs.org

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:

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

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).
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: 31.01.2022
For products for which the standard "FiBL Inputs list for the organic agriculture ..." is not shown the user must
ensure compliance with national legislation prior to using the product.

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).

page 1 of 1

www.organicinputs.org

2021-01-15

ATITIKTIES SERTIFIKATAS
Remiantis pateiktais dokumentais, patvirtinta, kad toliau nurodyti komerciniai produktai atitinka
reikalavimus, keliamus norint juos naudoti ekologinėje žemdirbystėje, vadovaujantis toliau išvardytais
reglamentais ir standartais.

Įmonė:

Produktas:

K+S Minerals and Agriculture GmbH
Bertha-von-Suttner-Straße 7

DE 34131 Kassel

El.p. Peter.Scheer@k-plus-s.com

Svetainė: www.kpluss.com

ESTA® Kieserit "gran"
Trąšos, kompostas, dirva ir techninės
medžiagos

Įmonės pastaba:

Magnio karbonatas, magnio trąšos, siera

Natūralus magnio sulfatas

Nurodyti produktai atitinka reikalavimus, keliamus toliau išvardytuose reglamentuose ir
standartuose, todėl gali būti naudojami viršuje nurodytai (-oms) kategorijai (-oms).
„Bioland“ (Vokietija)
„Demeter“ (Vokietija)
„Demeter“ (tarptautinis)
„Ecovin“ (Vokietija)
FiBL ekologinei žemdirbystei tinkamų medžiagų sąrašas, Vokietija, dėl FiBL ekologinei žemdirbystei
tinkamų medžiagų sąrašo, Gäa, Vokietija
„Naturland“ (Vokietija)
Reglamentas (EB) 834/2007
Reglamentui / standartui (EB) 834/2007 taikomi apribojimai galioja ir kitiems nurodytiems reglamentams / standartams.

Šis atitikties sertifikatas galioja iki: 2022-01-31
Jei produktas neįtrauktas į FiBL ekologinei žemdirbystei tinkamų medžiagų sąrašą, prieš jį naudodamas
naudotojas turi užtikrinti nacionalinių teisės aktų atitiktį.
Turi būti laikomasi bendrųjų ir specializuotų teisinių reikalavimų dėl nurodytos (-ų) medžiagos (-ų) naudojimo ir
taikymo. Visa informacija pateikiama neteikiant garantijų. FiBL ir standartų leidėjai (asociacijos) neprisiima jokios
atsakomybės dėl nurodyto (-ų) produkto (-ų) naudojimo.

1 iš 1 lapo

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė ANA ALEKSEJEVIENĖ
Data: 2021-01-26 11:05:29
Paskirtis: iš anglų kalbos į lietuvių
kalbą išversta UAB „Skrivanek
vertimų biuras“. Patvirtiname, kad
šis dokumentas, kuris yra vertimas
iš anglų kalbos į lietuvių kalbą, yra
ortografiškai taisyklingas ir
perteikia teksto originalo esmę.
Vieta: UAB „Skrivanek vertimų
biuras“, Švitrigailos g. 11B, 03228
Vilnius, tel. (8 5) 2121640, 8 655
21919.

LT

Deklaracija duomenų lapas

Versija 2.0 | Spausdinimo data 2021-01-28

gran.
EB TRĄŠOS
Kizeritas 25+50
25 % MgO, vandenyje tirpus magnio oksidas
50 % SO3, vandenyje tirpus sieros trioksidas

Grynas svoris: _________________

® = Registered trademark of K+S Minerals and Agriculture GmbH

K+S Minerals and Agriculture GmbH
Bertha-von-Suttner-Str. 7 · 34131 Kassel · Vokietija
+49 561 9301-0 · info@k-plus-s.com · www.kpluss.com
A K+S Company

15/01/2021

www.organicinputs.org

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:

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

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).
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: 31.01.2022
For products for which the standard "FiBL Inputs list for the organic agriculture ..." is not shown the user must
ensure compliance with national legislation prior to using the product.

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).

page 1 of 1

www.organicinputs.org

2021-01-15

ATITIKTIES SERTIFIKATAS
Remiantis pateiktais dokumentais, patvirtinta, kad toliau nurodyti komerciniai produktai atitinka
reikalavimus, keliamus norint juos naudoti ekologinėje žemdirbystėje, vadovaujantis toliau išvardytais
reglamentais ir standartais.

Įmonė:

Produktas:

K+S Minerals and Agriculture GmbH
Bertha-von-Suttner-Straße 7

DE 34131 Kassel

El.p. Peter.Scheer@k-plus-s.com

Svetainė: www.kpluss.com

KALISOP® gran. max. 1,0 % Cl
Trąšos, kompostas, dirva ir techninės
medžiagos

Įmonės pastaba:

Kalio (K) trąšos

Natūralus kalio sulfatas iš druskos žaliavos

Nurodyti produktai atitinka reikalavimus, keliamus toliau išvardytuose reglamentuose ir
standartuose, todėl gali būti naudojami viršuje nurodytai (-oms) kategorijai (-oms).
„Bioland“ (Vokietija)
„Demeter“ (Vokietija)
„Demeter“ (tarptautinis)
„Ecovin“ (Vokietija)
FiBL ekologinei žemdirbystei tinkamų medžiagų sąrašas, Vokietija, dėl FiBL ekologinei žemdirbystei
tinkamų medžiagų sąrašo, Gäa, Vokietija
„Naturland“ (Vokietija)
Reglamentas (EB) 834/2007
Reglamentui / standartui (EB) 834/2007 taikomi apribojimai galioja ir kitiems nurodytiems reglamentams / standartams.

Šis atitikties sertifikatas galioja iki: 2022-01-31
Jei produktas neįtrauktas į FiBL ekologinei žemdirbystei tinkamų medžiagų sąrašą, prieš jį naudodamas
naudotojas turi užtikrinti nacionalinių teisės aktų atitiktį.
Turi būti laikomasi bendrųjų ir specializuotų teisinių reikalavimų dėl nurodytos (-ų) medžiagos (-ų) naudojimo ir
taikymo. Visa informacija pateikiama neteikiant garantijų. FiBL ir standartų leidėjai (asociacijos) neprisiima jokios
atsakomybės dėl nurodyto (-ų) produkto (-ų) naudojimo.

1 iš 1 lapo

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė ANA ALEKSEJEVIENĖ
Data: 2021-01-26 11:05:53
Paskirtis: iš anglų kalbos į lietuvių
kalbą išversta UAB „Skrivanek
vertimų biuras“. Patvirtiname, kad
šis dokumentas, kuris yra vertimas
iš anglų kalbos į lietuvių kalbą, yra
ortografiškai taisyklingas ir
perteikia teksto originalo esmę.
Vieta: UAB „Skrivanek vertimų
biuras“, Švitrigailos g. 11B, 03228
Vilnius, tel. (8 5) 2121640, 8 655
21919.

LT

Deklaracija duomenų lapas

gran. max. 1,0 % Cl
EB TRĄŠOS
Kalio sulfatas 50 (+45)
50 % K2O, vandenyje tirpus kalio oksidas
45 % SO3, vandenyje tirpus sieros trioksidas

Grynas svoris: _________________

® = Registered trademark of K+S Minerals and Agriculture GmbH

K+S Minerals and Agriculture GmbH
Bertha-von-Suttner-Str. 7 · 34131 Kassel · Vokietija
+49 561 9301-0 · info@k-plus-s.com · www.kpluss.com
A K+S Company

Versija 5.0 | Spausdinimo data 2021-01-28

15/01/2021

www.organicinputs.org

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:

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

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).
Bioland Germany
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: 31.01.2022
For products for which the standard "FiBL Inputs list for the organic agriculture ..." is not shown the user must
ensure compliance with national legislation prior to using the product.

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).

page 1 of 1

www.organicinputs.org

2021-01-15

ATITIKTIES SERTIFIKATAS
Remiantis pateiktais dokumentais, patvirtinta, kad toliau nurodyti komerciniai produktai atitinka
reikalavimus, keliamus norint juos naudoti ekologinėje žemdirbystėje, vadovaujantis toliau išvardytais
reglamentais ir standartais.

Įmonė:

Produktas:

K+S Minerals and Agriculture GmbH
Bertha-von-Suttner-Straße 7

DE 34131 Kassel

El.p. Peter.Scheer@k-plus-s.com

Svetainė: www.kpluss.com

Magnesia-Kainit®
Magnio karbonatas, trąšos su įvairiomis
maistinėmis medžiagomis, kalio (K) trąšos,
siera
Specialios K trąšos su dideliu kiekiu Na pievose ir laukuose
auginamiems pašarams tręšti. Trąšos pagerina žolės maloniąsias
savybes

Trąšos, kompostas, dirva ir
techninės medžiagos
Įmonės pastaba:

Nurodyti produktai atitinka reikalavimus, keliamus toliau išvardytuose reglamentuose ir
standartuose, todėl gali būti naudojami viršuje nurodytai (-oms) kategorijai (-oms).
„Bioland“ (Vokietija)
„Ecovin“ (Vokietija)
FiBL ekologinei žemdirbystei tinkamų medžiagų sąrašas, Vokietija, dėl FiBL ekologinei žemdirbystei
tinkamų medžiagų sąrašo, Gäa, Vokietija
„Naturland“ (Vokietija)
Reglamentas (EB) 834/2007
Reglamentui / standartui (EB) 834/2007 taikomi apribojimai galioja ir kitiems nurodytiems reglamentams / standartams.

Šis atitikties sertifikatas galioja iki: 2022-01-31
Jei produktas neįtrauktas į FiBL ekologinei žemdirbystei tinkamų medžiagų sąrašą, prieš jį naudodamas
naudotojas turi užtikrinti nacionalinių teisės aktų atitiktį.
Turi būti laikomasi bendrųjų ir specializuotų teisinių reikalavimų dėl nurodytos (-ų) medžiagos (-ų) naudojimo ir

1 iš 1 lapo

taikymo. Visa informacija pateikiama neteikiant garantijų. FiBL ir standartų leidėjai (asociacijos) neprisiima jokios
atsakomybės dėl nurodyto (-ų) produkto (-ų) naudojimo.

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė ANA ALEKSEJEVIENĖ
Data: 2021-01-26 11:06:26
Paskirtis: iš anglų kalbos į lietuvių
kalbą išversta UAB „Skrivanek
vertimų biuras“. Patvirtiname, kad
šis dokumentas, kuris yra vertimas
iš anglų kalbos į lietuvių kalbą, yra
ortografiškai taisyklingas ir
perteikia teksto originalo esmę.
Vieta: UAB „Skrivanek vertimų
biuras“, Švitrigailos g. 11B, 03228
Vilnius, tel. (8 5) 2121640, 8 655
21919.

LT

Deklaracija duomenų lapas

EB TRĄŠOS
Neapdorota kalio druska 9 (+4+35+9)
9 % K2O, Vandenyje tirpus kalio oksidas
4 % MgO, Vandenyje tirpus magnio oksidas
35 % Na2O, Suminis natrio oksidas
9 % SO3, Vandenyje tirpus sieros trioksidas
47 % Cl, Chloridai

Grynas svoris: _________________

® = Registered trademark of K+S Minerals and Agriculture GmbH

K+S Minerals and Agriculture GmbH
Bertha-von-Suttner-Str. 7 · 34131 Kassel · Vokietija
+49 561 9301-0 · info@k-plus-s.com · www.kpluss.com
A K+S Company

Versija 4.0 | Spausdinimo data 2021-01-28

15/01/2021

www.organicinputs.org

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:

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

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).
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: 31.01.2022
For products for which the standard "FiBL Inputs list for the organic agriculture ..." is not shown the user must
ensure compliance with national legislation prior to using the product.

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).

page 1 of 1

www.organicinputs.org

2021-01-15

ATITIKTIES SERTIFIKATAS
Remiantis pateiktais dokumentais, patvirtinta, kad toliau nurodyti komerciniai produktai atitinka
reikalavimus, keliamus norint juos naudoti ekologinėje žemdirbystėje, vadovaujantis toliau išvardytais
reglamentais ir standartais.

Įmonė:

Produktas:

K+S Minerals and Agriculture GmbH
Bertha-von-Suttner-Straße 7

DE 34131 Kassel

El.p. Peter.Scheer@k-plus-s.com

Svetainė: www.kpluss.com

Patentkali® "gran"
Magnio karbonatas, trąšos su įvairiomis
maistinėmis medžiagomis, kalio (K) trąšos,
siera
Klasikinės; aukščiausios kokybės bulvių, vaisių ir daržovių auginimui

Trąšos, kompostas, dirva ir techninės
medžiagos
Įmonės pastaba:

Nurodyti produktai atitinka reikalavimus, keliamus toliau išvardytuose reglamentuose ir
standartuose, todėl gali būti naudojami viršuje nurodytai (-oms) kategorijai (-oms).
„Bioland“ (Vokietija)
„Demeter“ (Vokietija)
„Demeter“ (tarptautinis)
„Ecovin“ (Vokietija)
FiBL ekologinei žemdirbystei tinkamų medžiagų sąrašas, Vokietija, dėl FiBL ekologinei žemdirbystei
tinkamų medžiagų sąrašo, Gäa, Vokietija
„Naturland“ (Vokietija)
Reglamentas (EB) 834/2007
Reglamentui / standartui (EB) 834/2007 taikomi apribojimai galioja ir kitiems nurodytiems reglamentams / standartams.

Šis atitikties sertifikatas galioja iki: 2022-01-31
Jei produktas neįtrauktas į FiBL ekologinei žemdirbystei tinkamų medžiagų sąrašą, prieš jį naudodamas
naudotojas turi užtikrinti nacionalinių teisės aktų atitiktį.
Turi būti laikomasi bendrųjų ir specializuotų teisinių reikalavimų dėl nurodytos (-ų) medžiagos (-ų) naudojimo ir
taikymo. Visa informacija pateikiama neteikiant garantijų. FiBL ir standartų leidėjai (asociacijos) neprisiima jokios
atsakomybės dėl nurodyto (-ų) produkto (-ų) naudojimo.

1 iš 1 lapo

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė ANA ALEKSEJEVIENĖ
Data: 2021-01-26 11:06:53
Paskirtis: iš anglų kalbos į lietuvių
kalbą išversta UAB „Skrivanek
vertimų biuras“. Patvirtiname, kad
šis dokumentas, kuris yra vertimas
iš anglų kalbos į lietuvių kalbą, yra
ortografiškai taisyklingas ir
perteikia teksto originalo esmę.
Vieta: UAB „Skrivanek vertimų
biuras“, Švitrigailos g. 11B, 03228
Vilnius, tel. (8 5) 2121640, 8 655
21919.

LT

Deklaracija duomenų lapas

Versija 3.0 | Spausdinimo data 2021-01-28

"gran"
EB TRĄŠOS
Kalio sulfatas, turintis magnio druskos 30 (+10+42,5)
30 % K2O, vandenyje tirpus kalio oksidas
10 % MgO, vandenyje tirpus magnio oksidas
42,5 % SO3, vandenyje tirpus sieros trioksidas

Grynas svoris: _________________

® = Registered trademark of K+S Minerals and Agriculture GmbH

K+S Minerals and Agriculture GmbH
Bertha-von-Suttner-Str. 7 · 34131 Kassel · Vokietija
+49 561 9301-0 · info@k-plus-s.com · www.kpluss.com
A K+S Company

15/01/2021

www.organicinputs.org

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:

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

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).
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: 31.01.2022
For products for which the standard "FiBL Inputs list for the organic agriculture ..." is not shown the user must
ensure compliance with national legislation prior to using the product.

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).

page 1 of 1

www.organicinputs.org

2021-01-15

ATITIKTIES SERTIFIKATAS
Remiantis pateiktais dokumentais, patvirtinta, kad toliau nurodyti komerciniai produktai atitinka
reikalavimus, keliamus norint juos naudoti ekologinėje žemdirbystėje, vadovaujantis toliau išvardytais
reglamentais ir standartais.

Įmonė:

Produktas:

K+S Minerals and Agriculture GmbH
Bertha-von-Suttner-Straße 7

DE 34131 Kassel

El.p. Peter.Scheer@k-plus-s.com

Svetainė: www.kpluss.com

soluSOP® 52 organic
Trąšos, kompostas, dirva ir techninės
medžiagos

Kalio (K) trąšos, siera

Nurodyti produktai atitinka reikalavimus, keliamus toliau išvardytuose reglamentuose ir
standartuose, todėl gali būti naudojami viršuje nurodytai (-oms) kategorijai (-oms).
„Bioland“ (Vokietija)
„Demeter“ (Vokietija)
„Demeter“ (tarptautinis)
„Ecovin“ (Vokietija)
FiBL ekologinei žemdirbystei tinkamų medžiagų sąrašas, Vokietija, dėl FiBL ekologinei žemdirbystei
tinkamų medžiagų sąrašo, Gäa, Vokietija
„Naturland“ (Vokietija)
Reglamentas (EB) 834/2007
Reglamentui / standartui (EB) 834/2007 taikomi apribojimai galioja ir kitiems nurodytiems reglamentams / standartams.

Šis atitikties sertifikatas galioja iki: 2022-01-31
Jei produktas neįtrauktas į FiBL ekologinei žemdirbystei tinkamų medžiagų sąrašą, prieš jį naudodamas
naudotojas turi užtikrinti nacionalinių teisės aktų atitiktį.
Turi būti laikomasi bendrųjų ir specializuotų teisinių reikalavimų dėl nurodytos (-ų) medžiagos (-ų) naudojimo ir

1 iš 1 lapo

taikymo. Visa informacija pateikiama neteikiant garantijų. FiBL ir standartų leidėjai (asociacijos) neprisiima jokios
atsakomybės dėl nurodyto (-ų) produkto (-ų) naudojimo.

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė ANA ALEKSEJEVIENĖ
Data: 2021-01-26 11:07:19
Paskirtis: iš anglų kalbos į lietuvių
kalbą išversta UAB „Skrivanek
vertimų biuras“. Patvirtiname, kad
šis dokumentas, kuris yra vertimas
iš anglų kalbos į lietuvių kalbą, yra
ortografiškai taisyklingas ir
perteikia teksto originalo esmę.
Vieta: UAB „Skrivanek vertimų
biuras“, Švitrigailos g. 11B, 03228
Vilnius, tel. (8 5) 2121640, 8 655
21919.

LT

Deklaracija duomenų lapas

EB TRĄŠOS
Kalio sulfatas 52 (+45)
52 % K2O, vandenyje tirpus kalio oksidas
45 % SO3, vandenyje tirpus sieros trioksidas

Grynas svoris: _________________

® = Registered trademark of K+S Minerals and Agriculture GmbH

K+S Minerals and Agriculture GmbH
Bertha-von-Suttner-Str. 7 · 34131 Kassel · Vokietija
+49 561 9301-0 · info@k-plus-s.com · www.kpluss.com
A K+S Company

Versija 3.0 | Spausdinimo data 2020-11-08

