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Certyfikat wydany zgodnie z art. 35 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/848
w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych

Certificate pursuant to article 35(1) of Regulation (EU) 2018/848 on organic production and labelling of organic products

1. Numer dokumentu / Document number 2.

PL-EKO- 07-15922 (22) X Podmiot / Operator

O Grupa podmiotów / Group of operators

3. Nazwa oraz adres podmiotu lub grupy podmiotów:
Name and address of operator

4. Nazwa, adres oraz numer kodu jednostki certyfikującej:
Name, address and code number of control body

Farma Świętokrzyska Sp. z o.o.

Boria 8

27-440 Ćmielów

Sp. z o.o.

Nowoursynowska 139N/11

02-776 Warszawa

PL-EKO-07

5. Działalność podmiotu lub grupy podmiotów / Activity of the operator or group of operators

X Produkcja / Production

X Przygotowanie/ Preparation

X Dystrybucja/ Wprowadzanie do obrotu / Distribution/ Placing on the market

X Przechowywanie / Storing

O Import / Import

X Eksport / Export

6. Kategoria lub kategorie produktów, o których mowa w art. 35 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2018/848 oraz metody produkcji
Category or categories of products as referred to in Article 35(7) of Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council (1) and production methods

a) nieprzetworzone rośliny i produkty roślinne, w tym nasiona i inny materiał rozmnożeniowy / unprocessed plants and plant products, including seeds and other plant reproductive material

O produkcja ekologiczna, z wyjątkiem produkcji w okresie konwersji / organic production excluding during the conversion period

O produkcja w okresie konwersji / production during the conversion period

X produkcja ekologiczna oraz produkcja nieekologiczna / organic production with non-organic production

b) zwierzęta gospodarskie i nieprzetworzone produkty zwierzęce / livestock and unprocessed livestock products

O produkcja ekologiczna, z wyjątkiem produkcji w okresie konwersji / organic production excluding during the conversion period

O produkcja w okresie konwersji / production during the conversion period

O produkcja ekologiczna oraz produkcja nieekologiczna / organic production with non-organic production

c) algi i nieprzetworzone produkty akwakultury / algae and unprocessed aquaculture products

O produkcja ekologiczna, z wyjątkiem produkcji w okresie konwersji / organic production excluding during the conversion period

O produkcja w okresie konwersji / production during the conversion period

O produkcja ekologiczna oraz produkcja nieekologiczna / organic production with non-organic production

d) przetworzone produkty rolne, w tym produkty akwakultury, do wykorzystania jako żywność / processed agricultural products, including aquaculture products, for use as food

O produkcja produktów ekologicznych / production of organic products

O produkcja produktów w okresie konwersji / production of in-conversion products

X produkcja ekologiczna oraz produkcja nieekologiczna / organic production with non-organic production

e) pasze / feed

O produkcja produktów ekologicznych / production of organic products

O produkcja produktów w okresie konwersji / production of in-conversion products

O produkcja ekologiczna oraz produkcja nieekologiczna / organic production with non-organic production

f) wino / wine

O produkcja produktów ekologicznych / production of organic products

O produkcja produktów w okresie konwersji / production of in-conversion products

O produkcja ekologiczna oraz produkcja nieekologiczna / organic production with non-organic production

g) inne produkty wymienione w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2018/848 lub nieobjęte poprzednimi kategoriami / other products listed in Annex I to Regulation (EU) 2018/848 or not
covered by the previous categories

O produkcja produktów ekologicznych / production of organic products

O produkcja produktów w okresie konwersji / production of in-conversion products

X produkcja ekologiczna oraz produkcja nieekologiczna / organic production with non-organic production

Niniejszy dokument został wydany zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2018/848, aby poświadczyć, że podmiot lub grupa podmiotów
przestrzega przepisów powyższego rozporządzenia.

This document has been issued in accordance with Regulation (EU) 2018/848 to certify that the operator or group ofoperators complies with that Regulation.

7. Data, miejsce / Date, place 30.08.2022, Warszawa

Imię i nazwisko oraz podpis w imieniu jednostki certyfikującej
Name and signature on behalf of the control body

8. Certyfikat ważny/ Certificate valid

od dnia/ from 30.08.2022 do dnia/ to 31.12.2023

Wykaz produktów objętych zakresem rozporządzenia (UE) 2018/848 zawarty jest w aktualnym załączniku do niniejszego certyfikatu
The list of products covered by Regulation (EU) 2018/848 is included in the current annex to this certificate

Certyfikat można zweryfikować na www.agrobiotest.pl / Certificate to be verified at www.agrobiotest.pl



PRODUKTY OBJĘTE CERTYFIKACJĄ / CERTIFICATION SCOPE

ekologiczne / organic

Załącznik do certyfikatu Annex to the certificate

PL-EKO-07-15922 (22) z / of 30.08.2022

Ważny łącznie z odnośnym certyfikatem / Valid together with the relevant certificate

Data wystawienia / Date of issue : 30.08.2022

Nazwa i adres podmiotu Name and address of operator

Farma Świętokrzyska Sp. z o.o.
Boria 8

27-440 Ćmielów

Jednostka certyfikująca: AGRO BIO TEST® PL-EKO-07

Kolejne wydanie załącznika zastępuje wydanie poprzednie

The subsequent edition of annex replaces the previous one
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PRODUKCJA PRODUCTION

BOTWINA (2 t) SWISS CHARD (2 t)

BURAK ĆWIKŁOWY (101 t) BEETROOT (101 t)

KUKURYDZA CUKROWA (126 t) SWEET CORN (126 t)

MARCHEW (159 t) CARROT (159 t)

PORY (40,5 t) LEEKS (40,5 t)

PRZYGOTOWANIE

Cukinia mrożona bio

Brokuł mrożony bio

Agrest mrożony bio

Jagoda leśna mrożona bio

Papryka mrożona bio

Bio Jarmuż

Bio śliwki

Bio marchew suszona

Bio Dynia Hokkaido mrożona

Bio dynia piżmowa

Bio seler mrożona

Bio marchew mrożona

Bio pietruszka mrożona

Bio włoszczyzna

Bio buraki

Bio cebula żółta

Bio cebula czerwona

Bio cebula dymka

Bio szczypiorek

Bio cukinia

Bio botwinka

Bio ogórek

Bio marchew

Bio rabarbar

Bio truskawki

Bio ziemniaki żółte

Bio ziemniaki czerwone

Bio Kapusta Biała
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Bio pietruszka

Bio pasternak

Bio jabłko

Bio por

Bio seler

Bio dynia

Bio rzodkiewka

Bio sałata masłowa

Bio sałata rzymska

Bio pomidory

Bio papryka

Bio brokuł

Bio kalafior

Bio bataty

Bio Gruszka

Bio fasolka szparagowa

Bio kukurydza cukrowa

Bio koperek

Bio pietruszka nać

Bio rukola

Bio topinambur

Bio szpinak

Bio śliwka

Bio buraczki gotowane na parze

Bio buraki gotowane na parze

Bio bób

Bio seler naciowy

Bio agrest

Bio chrzan

Bio czosnek

Bio portulaka

Bio jagoda leśna (Borówka czernica)

Bio sałata mini rzymska

Bio kaputa kiszona

Bio kapusta kiszona z marchewką

Bio truskawka mrożona

Bio porzeczka czerwona mrożona

Bio porzeczka czarna mrożona

Bio borówka amerykańska mrożona

Bio jagoda kamczacka mrożona

Bio aronia mrożona

Bio jarmuż suszony

Bio suszony burak

Bio jarmuż mielony

Bio burak mielony

Bio burak suszony

Bio zakwas z kiszonych buraków
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Bio ogórki konserwowe

Bio ogórki kiszone

Bio zakwas z kiszonych ogórków

Bio zakwas z kiszonej kapusty

Bio kapusta kiszona z jabłkiem i pietruszką

Bio kapusta kiszona z jarmużem

Bio marchew gotowana kostka

Bio marchew gotowana na parze

Bio paluszki z selera naciowego

Bio sałata mini rzymska

Bio cebula mielona

Bio cebula suszona

Bio bób pakowany próżniowo

Bio warzywa mix

Bio surówka z kiszonej kapusty pekińskiej

Bio żurek na zakwasie ryżowym

Bio żurek na zakwasie gryczanym

Bio kapusta kiszona czerwona

Bio dynia mielona

Bio dynia suszona

Bio dynia mrożona

Bio fasola szparagowa żółta mrożona

Bio fasola szparagowa zielona mrożona

Bio gruszki mielone

Bio gruszki suszone

Bio jabłko mielone

Bio jabłko suszone

Bio kapusta mielona

Bio kapusta suszona

Bio kapusta pekińska

Bio kimchi białe

Bio kimchi czerwone

Bio nać pietruszki suszona

Bio nać pietruszki mielona

Bio ziemniaki żółte

Bio ziemniaki czerwone

Bio pasternak mielony

Bio pasternak suszony

Bio pietruszka korzeń suszona

Bio pietruszka korzeń mielona

Bio por mielony

Bio por suszony

Bio rabarbar mielony

Bio rabarbar suszony

Bio seler mielony

Bio seler suszony

Bio śliwka suszona
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Bio śliwka mielona

Bio kimchi z czerwonej kapusty

Bio marchew młoda

Bio pietruszka młoda

Bio seler młody

Bio kukurydza cukrowa gotowana

Bio zakwas z selera

Bio kiszona rzodkiewka

Bio ziemniaki gotowane

Bio kapusta kiszona z grzybami

Bio kiszona rzodkiewka z czosnkiem niedźwiedzim

Bio sałata lodowa

Bio jarmuż liofilizowany

Bio kapsusta kiszona z czosnkiem niedźwiedzim

Bio kapusta kiszona z kminkiem

Bio kapusta kiszona z rodzynkami

Bio buraczki gotowane na parze tarte

Bio cebula żółta obrana

Bio cebula czerowna obrana

Bio cebula mix obrana

Cukinia mrożona bio

Dynia mrożona bio

Bio agresty mrożony

Bio jagoda leśna mrożona

Bio fasola szparagowa żółta mrożona

Bio fasola szparagowa zielona mrożona

Bio papryka mrożona

Bio Jarmuż Suszony

Bio Nać Pietruszki Suszona

Bio Dynia Suszona

Bio Seler Suszony

Bio Cebula Suszona

Bio Por Suszony

Bio Pietruszka Korzeń Suszona

Bio Pasternak Suszona

Bio Kapusta Suszona

Bio Jabłko Suszony

Bio Gruszki Suszona

Bio marchew suszona

Bio jarmuż liofilizowany

Ekologiczna passta pomidorowa

Ekologiczne suszone pomidory

Ekologiczna papryka w sosie słodko kwaśnym

Ekologiczna suszona cukinia z miętą

Ekologiczne pesto z suszonych pomidorów

Ekologiczne pesto z czarnych oliwek

Ekologiczny bakłażan w oleju
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Bio kiszona rzodkiewka z czosnkiem niedźwiedzim

Bio sałata lodowa

Bio jarmuż liofilizowany

Bio kapusta kiszona z czosnkiem niedźwiedzim

Bio kapusta kiszona z kminkiem

Bio kapusta kiszona z rodzynkami

Bio buraczki gotowane na parze tarte

Bio cebula żółta obrana

Bio cebula czerowna obrana

Bio cebula mix obrana

Bio cebula mix obrana

Bio włoszczyzna pakowana póżniowo

Bio bób gotowany pakowany próżniowo

Bio buraczki kiszone

Bio carpaccio z kiszonych buraków

Bio kapusta kiszona

Bio szpinak

Bio jarmuż

Bio marchew obrana

Bio kukurydza cukrowa

Bio malina mrożona

Bio cukinia mrożona

Bio kapusta suszona

Bio kimchi białe

Bio kimchi czerwone

Bio kimchi z czerwonej kapusty

Bio kukurydza cukrowa

Bio kiszona rzodkiewka

Bio marchew kiszona

Bio seler kiszony

Bio buraki kiszone plastry

Bio buraki kiszone carpaccio

Bio seler z nacią

Bio cebula młoda ze szczypiorkiem

Bio ogórki kiszone małosolne / Bio ogórki małosolne

DYSTRYBUCJA/WPROWADZANIE DO OBROTU

PRODUKTY W ORYGINALNYCH OPAKOWANIACH
PRODUCENTÓW

PRZECHOWYWANIE

PRODUKTY W ORYGINALNYCH OPAKOWANIACH
PRODUCENTÓW


