СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ОТ ОПЕРАТОРА 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 в стопанството Ви. ББС ще одобри
употребата на продуктите в списъка, като част от годишния сертификационен процес. Ако възникнат промени по време на годината, вие
трябва да представите на ББС актуализиран списък за одобрение на всички продукти. Пълна спецификация на активните и инертните
вещества за всички продукти трябва да се представи на ББC.
1. Пълен списък на торове, подобрители на почвата и активатори за компост, които възнамерявате да използвате през
настоящата година
Моля, опишете всички продукти, които смятате да използвате и приложете актуални сертификати за тези продукти.
Търговско наименование

Активна съставка(и)

Производител /произход

Kултура

Количество

Сертификационна програма (и)
(ЕО) 834/2007 и
BioSuisse
889/2008

1
2
3
4
5
6
7
Коментари:
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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 смятате да използвате през настоящата година.
Сертификационна програма (и)
Търговско наименование

Активна
съставка(и)

Производител /произход/

Kултура

Количество

(ЕО) 834/2007 и
889/2008

BioSuisse

1
2
3
4
5
6
7
Коментари:
С това оператора потвърждава, че горния списък е пълен и съдържа всички използвани продукти.
Той потвърждава, че всички нови продукти ще бъдат обявени на ББC за одобрение преди употребата им.
.................................................................................
Място, дата, подпис

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