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Разрешение за извършване на опит
Уважаеми господин Кретени,
С настоящето Ви се дава разрешение за провеждането на опит № 567 във Вашето
стопанство.
Опитът се разрешава за:
-

продуктите: Bio-Soluce (фулвинови и хуминови киселини, телурови
микроорганизми)

-

контролна година: 2007 г.
култура/сорт или животно: лоза (шасла)
парцел: „Водната кула”
площ/брой животни: около 200 м2

Опитът трябва да бъде реализиран съгласно приложения план. Трябва да бъдат
спазени условията за търговска реализация, посочени в допълнението „Търговска
реализация”.
Опитът трябва да отговаря на посочените във формуляра на заявлението данни. Това
разрешение не се отнася до евентуални изменения в организацията на опита. След
като приключите опита, трябва да изпратите на FiBL един екземпляр от доклада за
него.
Разрешителното се издава съгласно инструкциите „Искане за практически опити в
биологичните практики за изпълнението на опит” от 27.11.2006 г. и няма друго
отражение върху евентуална по-нататъшна хомологизация на изпитвания продукт в
списъка на FiBL на съставните елементи на продуктите.
С уважение
Д-р Жак Фухс
Разрешителни за опити
Приложения: допълнение "Търговска реализация", план на опита
Копия (електронни) за: заявителя на опита, органите по контрол и сертифициране, instances de
комисията по търговските марки Bio Suisse, OFAG
Спонсор: Bio-inspecta

Искане за практически опит по биологичните практики на
Версия от 13 март 2006 г.

Допълнение „Търговска реализация” на формуляра на заявлението за
опити
Моля, попълнете празните клетки, сивите ще бъдат попълнени от FiBL!
Допълнението „Търговска реализация” ще бъде приложено към разрешителното за
провеждането на практическия опит.
№ на опита:
Производител :
№ на практиката / Контролен орган
(ако са известни):
Култура и сортове / род животни:
Контролна година:

567
Вили Кретени
Bio-Inspecta
Лоза (сорт „Шасла” (Chasselas))
2007

Обем на очакваната
реколта

Методи
Попълва се по един
ред за всеки метод

Моля, изчислете
обема на реколтата
за всеки метод

Bio-Soluce

около 100 kg

Срок за изчакване1

Ограничения за
търговска
реализация

3 седмици

няма

1 За методите, за които е необходим срок за изчакване, трябва да се попълни таблицата „Срок за
изчакване).
2 За методите, които са предмет на ограничения за търговската реализация, трябва да се попълни
таблицата „Ограничения за търговска реализация”

Таблица „Срокове за изчакване”
Методи

Дата на последно третиране

Дата на събиране на реколтата

Bio-Soluce

Таблица „Ограничения за търговска реализация”
Методи

Тип използване

Дата на използване

Подпис на
изкупвача

 Унищожаване/фуражиране1
 Продажба под условие4
 Взема се от заявителя на
опита5

3 Унищожаването/фуражирането трябва да се докаже със снимки.
4 Продажбата под условие се доказва с приемо-предавателен протокол или подпис върху този формуляр
5 Заявителят на опита трябва да удостовери с подписа си, че е взел посочените продуктите

Искане за практически опит по биологичните практики на
Версия от 13 март 2006 г.

№ на опита:
Производител :
№ на практиката / Контролен орган
(ако са известни):
Култура и сортове / род животни:
Контролна година:

567
Вили Кретени
Bio-Inspecta
Лоза (сорт „Шасла” (Chasselas))
2007

Разположение на парцела

План на опита :

Еталон

Повторение 2
50 лози

Еталон

Повторение 1
50 лози

Еталон

