СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ОТ ПРОЕКТА ПРОДУКТИ:

(име на оператора)

Задължително е постоянно актуализиране на този списък и употребата само на описаните тук продукти
Този списък се актуализира с всички продукти, които използвате или възнамерявате да използвате във фермата (фермите) ви. BBC ще одобри
употребата на продуктите в списък, като част от годишния сертификационен процес. Ако възникнат промени по време на годината, вие
трябва да представите на BBC актуализиран списък за одобрение на всички продукти, включени в категория II. При употреба на препарати
включени в категория I е достатъчно да се представи актуализиран списък по време на следващата контрол. Пълна спецификация (и за двете
категории) на активните и инертните вещества за всички продукти трябва да се представи на BBC. Имайте предвид, че може да се одобри
употребата на продукти, които са позволени съгласно съответните биологични стандарти, по които се извършва вашата сертификация. Ако
не сте сигурни в коя категория е даден продукт, който искате да използвате, потърсете съдействие от BBC.

КАТЕГОРИЯ I
 Всички торове от фермата(вкл. животински тор от
собствени животни отглеждани екстензивно.)
 Закупени разрешени еднокомпонентни торове (освен птичи и
свински тор, гуано продукти, така както и продукти
произведени от водорасли); без инертни вещества, напр. 100%
каменно брашно
 Домашно приготвени препарати от растения (тютюн не се
разрешава).
 Продукти сертифицирани от BBC ( трябва да има валидна
сертификация за всички приложими биологични наредби).
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Категория IIИма нужда от одобрение ПРЕДИ УПОТРЕБА
 Всички търговски многокомпонентни продукти (напр. търговски
смески от компост)
 Закупен птичи и свински тор; гуано
 Компостирани или ферментирали отпадъци от бита, отпадъци от
производство на гъби.
 Продукти за торене на база на водорасли, торове съдържащи
микроелементи (микроторове)
 Всички търговски препарати за растителна защита.
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1. Пълен списък на торове, подобрители на почвата и активатори за компост
Моля, опишете всички продукти, които са били използвани по време на изминалите 12 месеца или са планирани за употреба (ако се изисква) през този производствен сезон. Моля,
попълнете всички полета на таблицата или ако не е приложимо за Вашия случай, отбележете с „n.a.”
Търговско наименование
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2.

Пълен списък на всички продукти за растителна защита (пестициди, микроорганизми ,вещества използвани в уловки и /или
диспенсери)

Моля опишете всички продукти (включително домашно приготвени препарати), които са били използвани през изминалите 12 месеца и се планират за употреба(при нужда) през този
производствен сезон.
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3. Пълен списък всички продукти, използвани при растително производство
Моля опишете какви други продукти (напр. алгициди или дезинфектанти на поливни системи за борба с гризачи на полето), които са били използвани през изминалите 12 месеца или
се планира да се използват през този производствен сезон.
Търговско

Катег

© Балкан Биосерт
Последна промяна: НЗ; 24.01.2014

Активна съставка(и)

Производител

Kултура /поле

5.3.004
Одобрил: KK; Дата на издаване 24.01.2014

Количество

Дата на

Версия 1
страница 2 от 3

Сертификационна програма (и)

Проект №/год.:

наименование

ория

/произход/

последна
употреба

EU 834/2007
889/2008

NOP

Biosu
isse

BG
01

1
2
3
4
5
Коментари:

С това оператора потвърждава, че горния списък е пълен и съдържа всички използвани продукти.
Той потвърждава, че всички нови продукти от II категория ще бъдат обявени на BBC за одобрение преди употребата им.
.................................................................................
Място, дата, подпис

С настоящия документ BBC одобрява употребата на горе посочените продукти в биологичната ферма.
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