Certyfikat
wydawany podmiotowi gospodarczemu, określony w art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007
Numer dokumentu:

Nazwa i adres podmiotu gospodarczego:

SPÓŁKA ROLNICZA JUCHOWO Sp. z o.o.
Juchowo 54A
78-446 Silnowo
Główny rodzaj działalności (producent, przetwórca,

0023 20

Nazwa, adres i numer kodowy jednostki certyfikującej:

BIOEKSPERT Sp. z o.o.
ul. Belgijska 5 lok. 4
02-511 Warszawa
PL-EKO-04

importer etc.): producent
Grupy produktów/działalność:
-

Rośliny i produkty roślinne:

agrest
bez czarny (owoce)
bez czarny (świeży kwiat)
brzoskwinie
brzoza (świeży liść)
buraki ćwikłowe
buraki ćwikłowe (botwinka)
buraki pastewne
chaber bławatek (kwiatostan świeży)
chmiel (świeże szyszki)
chrzan korzeń
czereśnia
gruszki
gryka
jabłka
koniczyna czerwona (świeży kwiat)
krwawnik pospolity (świeże ziele)
jęczmień ozimy
len oleisty
maliny
marchew
mniszek lekarski (świeży kwiatostan)
orzechy laskowe
orzechy włoskie
owies
pasternak
pietruszka korzeniowa
pietruszka korzeniowa - nać (pęczki)
pokrzywa (świeże ziele)
porzeczka czarna
porzeczka czerwona
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- pszenica durum
- pszenica jara
- pszenica orkisz ozima
- pszenica ozima
- pszenica samopsza ozima
- rzepak ozimy
- rokitnik
- rumianek (świeży kwiatostan)
- siano
- sianokiszonka
- skrzyp polny (świeże ziele)
- słonecznik (świeże płatki kwiatu)
- słonecznik oleisty
- śliwki
- truskawki
- wiśnie
- zielonka
- żyto ozime

-

Zwierzęta gospodarskie i produkty zwierzęce:

- bydło
- jagnięta
- mleko krowie
Data kontroli:
Termin ważności:

r. do 31.01.2022 r.
Produkty zwierzęce od 2.08.2019 r. do 31.01.2022 r.

Produkty roślinne od 2.08.2020

22.06.2020 r., 23.06.2020 r., 24.06.2020 r.,
26.06.2020 r., 27.06.2020 r., 28.06.2020 r.,
29.06.2020 r., 30.06.2020 r.

Niniejszy dokument został wydany na podstawie art. 29. ust. 1. rozporządzenia (WE) nr 834/2007 oraz rozporządzenia (WE) nr 889/2008.
Zadeklarowany podmiot gospodarczy poddał swoją działalność kontroli i spełnia wymagania określone we wspomnianym rozporządzeniu.
Data, miejsce: 2.08.2020

r., Warszawa

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej świadectwo: Dorota

Metera

Kolejne wydanie certyfikatu lub załącznika anuluje wydanie poprzednie.
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