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

EkoHerba Karol Sidoruk
ul. Górna 19
17-200 Hajnówka

Z 004 17-4
Nazwa, adres i numer kodowy jednostki certyfikującej:

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

Główny rodzaj działalności (producent, przetwórca,
importer etc.): zbiór

ze stanu naturalnego

Grupy produktów/działalność:

określone jako:

Rośliny i produkty roślinne:

babka lancetowata (Plantaginis lanceolatae)
babka szerokolistna (Plantaginis majoris)
bez czarny (Sambuci nigra)
bluszczyk kurdybanek (Glechoma hederacea)
bodziszek cuchnący (Geranii robertiani)
borówka brusznica (Vitis idaei)
borówka czernica (Myrtylli)
bukwica (Betonica)
bylica (Artemisiae)
bylica boże drzewko (Abrotani)
cykoria (Cichori)
dąb (Quercus)
dymnica (Fumaria)
fiołek trójbarwny (Violae tricolor)
glistnik (Chelidonii)
głóg (Crataegi)
gwiazdnica pospolita (Stellaria)
jarząb pospolity (Sorbi)
jasnota biała (Lami albi)
jemioła (Visci albi)
jesion (Fraxini)
jeżyna (Rubi fruticosi)
kalina koralowa (Viburni opuli)
kasztanowiec (Hippocastani)
koniczyna biała (Trifolium repens)
koniczyna czerwona (Trifolium pratense)
kopytnik pospolity (Asarum europeum)
kruszyna (Frangulae)
krwawnik (Millefolii)
kuklik (Geum urbanum)
leszczyna (Coryli)
lipa (Tiliae flos)
lnica (Linaria vulgaris)
łopian (Bardanae)
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macierzanka (Serpylli)
marzanka wonna (Asperula odorata)
malina (Rubi idaei)
miodunka (Pulmonaria)
mniszek (Taraxaci) – z wyłączeniem kwiatu
nostrzyk żółty (Meliloti)
ostróżeczka (Consolidae)
pięciornik (Tormentillae)
piołun (Absynthi)
podbiał (Farfarae)
podagrycznik (Aegopodium podagraria)
pokrzywa (Urticae)
połonicznik (Herniarae)
porzeczka dzika (Ribes spicatum)
poziewnik (Galeopsidis)
poziomka (Fragariae vesca)
przetacznik (Veronicae)
przytulia (Galii)
przywrotnik (Alchemillae)
rdest ostrogorzki (Polygonum hydropiper)
rdest ptasi (Polygoni avicularis)
rzepik (Agrimoniae)
serdecznik (Leonuri)
skrzyp (Equiseti)
sosna (Pini)
srebrnik (Anserini)
stokrotka (flos bellis)
świetlik (Euphrasiae)
szczaw lancetowaty (Rumex)
tasznik (Capsella bursa pastoris)
tatarak (Calami)
topola (Populi)
uczep (Bidentis tripartiae)
wiązówka (Filipendula)
wierzba (Salicis)
wierzbownica (Epilobi)
wrotycz (Tanacetum)
wrzos (Ericae)
żywokost (Symphyti)
Termin ważności:
Produkty roślinne od 29.05.2018

r. do 31.01.2019 r.

Data kontroli: 8-9.08.2017

r., 24.01.2018 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: 29.05.2018

r., Warszawa

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej świadectwo:

Monika Piwońska

Kolejne wydanie certyfikatu lub załącznika anuluje wydanie poprzednie.
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