Fișă informativă
Utilizarea de îngrășăminte ecologice externe
De la 1 ianuarie 2009, Regulamentul ecologic al UE nu impune autorizarea din partea
Organismului de inspectie, atunci când se utilizează îngrășăminte ecologice externe.
Regulamentul ecologic al UE presupune că reglementările sunt cunoscute cultivatorilor, iar aceștia
folosesc îngrășământul numai în cantitatea și calitatea permisă. Este necesar ca documentele să fie
disponibile în timpul inspecției, pentru a permite inspectorilor să verifice și să evalueze îngrășământul
utilizat. Regulamentul se aplică îngrășământului din unități convenționale sau ecologice.

Realizare practică:
Pentru a vă asigura că aveți toate documentele necesare pentru utilizarea îngrășămintelor disponibile
în timpul inspecției, am compilat formulare pentru cele mai importante îngrășăminte (gunoi de grajd*,
compost, componente necesare pentru compostare, biogaz). Noi vă vom furniza cu plăcere
formularele necesare. Puteți găsi aceste formulare pe pagina noastră.
* Puteți găsi în fișă informații importante cu privire la gunoiul de grajd.
Documentul completat integral, precum și toate celelalte cerințe trebuie să fie disponibile în
timpul inspecției.
În cazul în care aceste documente sunt incomplete sau lipsesc și nu este posibilă evaluarea faptului
ca îngrășămintele respectă reglementările, se va aplica o neconformitate.
Pentru alte îngrășăminte, în afara celor patru menționate mai sus, vă rugăm să extrageți informatiile
din fisele tehnologice și să aveți aceste documente disponibile la următoarea inspecție.
Vă rugăm să nu uitați să înregistrați utilizarea îngrășămintelor în jurnalul dvs.

Serviciul nostru:
Mai mult decât atât, ne oferim să vă evaluăm îngrășămâtul înainte de utilizare.
Vă rugăm să trimiteți un document completat, incluzând toate atașamentele necesare către ABG. Veți
primi un răspuns referitor la faptul ca îngrășământul dvs. îndeplinește sau nu, reglementările. Acum
puteți fi sigur de faptul că inspecția dvs. se va desfășura rapid și fără probleme.

Următorul tip de gunoi de grajd nu poate fi utilizat potrivit Regulamentului
ecologic al UE:
În conformitate cu regulamentul ecologic al UE, gunoiul de grajd din unități convenționale poate fi
utilizat numai în cazul în care nu provine din „creșterea industrială a animalelor”.
Următoarele condiții de adăpostire sunt considerate ca fiind o „creștere industrială a animalelor”, iar
îngrășămintele care provin de la acestea nu sunt utilizabile pentru unitățile ecologice:
- Sisteme complet compartimentate
- Avicultură fără ieșiri
- Sisteme de cuști (nu mai sunt permise! Fiți atenți la importuri!)
Aceste criterii se aplică, de asemenea, pentru urmărirea produsului și a îngrășămintelor comerciale,
care conțin componente din aceste condiții de adăpostire.
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