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Fent nevezett gazdasági szereplő, kinek fő tevékenysége "mezőgazdasági termelés" 2015.02.09. óta a
Hungária Öko Garancia Kft. érvényes ellenőrzési szerződéssel rendelkező partnere. Az utolsó
ellenőrzés 2016.05.03. alapján a gazdasági szereplő tevékenységét az alábbi rendelet alapján
tanúsítjuk:
• A Tanács 834/2007/EK rendeletének és végrehajtási rendeleteinek mindenkor hatályos
előírásai
Ezen tanúsítványt a 834/2007/EK rendelet 29. cikkének (1) bekezdése és a 889/2008/EK rendeletben
előírt ellenőrzések alapján állítottuk ki. A bejelentett gazdasági szereplő a tevékenységét
ellenőrzésnek vetette alá, és megfelel az említett rendeletekben meghatározott követelményeknek.
Az alábbi termékek - a jogszabályi előírásoknak megfelelően - a következők szerint jelölhetők:
Termék(csoport):

Jelölés:

Növénytermesztés:
konyhakert (
borsó, cékla,
átállási termék (1)
cukkini, metélőhagyma, padlizsán, paprika,
paradicsom, tök, zeller, zöldbab, alma, birs,
cseresznye, eper, meggy, sárgabarack,
rebarbara (saját fogyasztásra))
cserepes növények ill. palánták
ökológiai termék
ánizsmenta, babér, bazsalikom, boldogasszony tenyere, borsfű, borsmenta, citromfű, csaba íre,
dalmát rovarporvirág, fekete nadálytő, fekete ribiszke, fekete üröm, fillérfű, fodormenta/zöldmenta,
fokhagyma, gilisztaűző varádics, indián csalán, istenfa, izsóp, kerti kakukkfű, kerti ruta, kínai
bazsalikom, kisvirágú füzike, koriander, lestyán, levendula, macskagyökér, macskamenta,
majoranna, metélő fokhagyma, metélő hagyma, metélő petrezselyem, muskotályzsálya, okra,
orvosi pemetefű, orvosi ziliz/fehérmályva, örménygyökér/inula, őszi margitvirág, padlizsán, paprika,
paradicsom, rebarbara, rozmaring, rukkola, szurokfű/oregánó, szúrós gyöngyajak, tárkony, torma,
vízitorma, zsálya
cserepes növények ill. palánták (
ökológiai termék
ázsiai káposztafélék (Garnet Giant, Golden
frills, Green im Schnee, Mizuna, Wasabino))

A tanúsítás fenntartásának feltétele a megadott
érvényességi időig:
a) A termékek megfelelnek a fenti rendeleteknek.
b) Érvényes ellenőrzési jogviszony.
c) Konvencionális állatok beszerzése esetén a
jogszabályban előírt átállási idő betartása.

A tanúsítvány érvényességi ideje a kiállítás dátumától:
Növénytermesztés:
XXX 2016. évi termékekre, de legkésőbb 2017.12.31-ig
Palántanevelés/Gombatermesztés:
XXX a következő tanúsítvány kiállításáig, de legkésőbb 2017.12.31-ig

(1) kötelező jelölés : "az ökológiai termelésre való átállásból származó termék"
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