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А1. Описание на производствената единица, конкретни мерки и предпазни мерки, прилагани с цел
спазване на разпоредбите за биологично производство (съгласно чл. 63 от Регламент ЕО 889/2008 на
Комисията) – Дейност Растениевъдство - при наличие на повече от една производствена единица за
всяка производствена единица се попълва отделен формуляр А1.

(„производствена единица“ означава всички активи, използвани за производствения сектор, като например
производствените помещения, парцелите земя, пасищата, площите за дейности на открито, сградите за
животните, помещенията за складиране на културите, растителните продукти, животинските продукти,
суровините и всякакви други входни суровини, свързани с този конкретен производствен сектор; „стопанство“
означава всички производствени единици, функциониращи под общо управление с цел производство на земеделски
продукти)
1. Производствена единица:
гр./с……………………………………………, общ. …………..…….……………………………, обл……………..……….…………..

1.1 Всички парцели (биологични и небиологични) в производствената единица са посочени в приложение А.1.1
1.2 За площите (биологични и в преход към биологично производство) са налице следните рискови фактори за
замърсяване (интензивно конвенционално земеделие, натоварени пътни артерии, третиране в близост с авиотехника и
др.) и са предприети следните конкретни мерки:
Номер*
Култура
Рисков фактор
Защитни мерки

*пореден номер от приложение А1.1
1.3 Площите се напояват
Не
Да

За площите, които се напояват, използвам следния водоизточник:
……………………………………………………………………………………………………………………………………

1.4 В стопанството ще прилагам следните методи за поддържане на почвеното плодородие и повишаване на
биологичната активност на почвата съгласно чл.12, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕО) No 834/2007, и чл.3
от Регламент (ЕО) 889/2008:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Да

Не

Възнамерявам да използвам оборска тор
При използване на оборски тор ще изисквам преди използване на биологичните полета декларация за съответствие от
доставчика и ще я предоставям на КЛ за проверка.
Да

Не

Възнамерявам да използвам торове и подобрители на почвата
При използване на торове и подобрители на почвата ще се уверявам в тяхната пригодност за използване в
биологичното земеделие, ще изисквам сертификати и ще съхранявам копия от тях, както и образци от етикетите, които
ще предоставям на КЛ за проверка.
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1.5 За трайни насаждения начинът на поддържане на почвената повърхност е:
(напр. черна угар или затревяване/естествен тревостой/смесено)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1.6 За едногодишни култури прилагам следната Програма за сеитбооборот
Номер*

Преди две години

Предходна година

Текуща година

Следваща година

Последваща година

*Пореден номер на полето от Приложение А1.1

1.7 Предвиждам засяване/засаждане през настоящата година
Не

В случай, че не са налични биологични семена/размножителен материал, ще спазя разпоредбите на чл. 45
от регламент ЕО 889/2008 и ще представя заявление за съгласие за използване на небиологични такива
най-малко петнадесет дни преди използването им
Да

Номер*

Култура

Сорт

Дата на засяване/
засаждане

Семена/размножителен материал, количество
биологични

небиологични

*Пореден номер на полето от Приложение А1.1

1.8 Растителна защита
Ще прилагам следните методи и средства за растителна защита съгласно член 12, параграф 1, букви а), б), в) и ж) от
Регламент (ЕО) No 834/2007 и чл. 5 от Регламент (ЕО) 889/2008
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
При необходимост ще използвам само продукти, посочени в Приложение II на Регламент ЕО 889/2008 и ПРЗ от
актуалния списък на ПРЗ, на които активните вещества са включени в приложение 2 на Регламент ЕО 889/2008,
поддържан от БАБХ, като спазвам посочените условия за употреба, уведомявам КЛ писмено (включително по
електронна поща) най-малко 7 дни преди използването и посочвам вида на ПРЗ, причината за използване, културата,
при която ще се използва, парцелите и площите, на които ще се използва.
1.9 Ще прилагам следните методи за контрол на плевелите:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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1.10. Разполагам със следните налични постройки, помещения, навеси или друг вид структури, чието предназначение е:
Вид структура

Предназначение

1.11. Използвам следната техника в стопанството (за почвообработки, растителна защита, косене, мулчиране и т.н):
Собствена

Вид

Наета

В случай, че ще използвам наета техника и/или ще предоставям собствената ми техника под наем, и/или ще я
използвам върху небиологични площи, ще гарантирам подходящо почистване преди всяко използване в биологичните
полета, за което ще поддържам записи и ще ги представям на КЛ за проверка (например дневник за почистване на
техниката преди използване в биологичните полета, съдържащ най-малко информация за вида на техниката, датата на
почистване, начин на почистване, дата на използване в биологичните полета, отговрно лице).
Прилагам следните документи (посочете или приложете отделен списък):
Вид документ

Документът е оригинал
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Идентификатор Площ по
по КВС
КВС, ха
Култура/Сорт

Метод на
Минимален
Дата на последНачало на
Дата на
производство
срок на
но използване
преходен
засяване
(био, преход,
преходен
на неразрешени
период *
/засаждане
конв.)
период**
вещества
Очакван
добив, кг/бр

*За начало на преходния период се счита датата на уведомяване на компетентния орган (МЗХ). За стопанства, които вече са включени в система
на контрол, преходният период на нови площи започва на датата на уведомяване на КЛ, но не по-късно от петнадесет дни от настъпване на
промяната.
** Минимална продължителност на преходните периоди съгласно чл. 36, параграф 1 от Регламент (ЕО) 889/2008

n.

Идентификатор
по БЗС
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А.1.1 Годишна програма Растениевъдство
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