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Vec:  Povolenie 

 

Na základe Vašej žiadosti zaevidovanej na Odbore ovocinárstva a ekologickej poľnohospodárskej výroby dňa 

02.09.2020 pod č. z. 40155/2020, ktorou žiadate o posúdenie a zaradenie výrobkov Proseed, Proseed-Met, 

Rush-Plus, Mariposa a Rizosoia do ekologickej poľnohospodárskej výroby, Vám Ústredný kontrolný a 

skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave ako príslušný orgán štátnej správy v oblasti ekologickej 

poľnohospodárskej výroby podľa § 2 písm. b) a § 4 písm. a) zákona č. 189/2009 Z. z. o ekologickej 

poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č.177/2018 Z. z. v súlade s Nariadením Komisie (ES) č. 889/2008, 

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie Nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej 

výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu 

v platnom znení (ďalej len „Nariadenie Komisie (ES) č. 889/2008“) udeľuje 

p o v o l e n i e 

na použitie hore uvedených výrobkov ako hnojív v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby v 

Slovenskej republike do zmeny zloženia.  

Zdôvodnenie 

Uvedené výrobky vyhovujú svojimi vlastnosťami a surovinovým zložením ustanoveniam právnych 

predpisov pre ekologickú poľnohospodársku výrobu, menovite Hlave III, kap. 2, čl. 12, ods. 1, písm. a, b, c, f 

a čl. 16 ods. 5 Nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov 

so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu v platnom znení. 

 

Výrobky Proseed, Proseed-Met, Rush-Plus, Mariposa a Rizosoia budú zaradené do Zoznamu hnojív a 

pôdnych pomocných látok povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe, ktorý je zverejnený na 

internetovej stránke www.uksup.sk.  

 

S pozdravom 

  

 

 

 

Ing. Katarína Nováková 

poverená riadením odboru  
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