
Załącznik Pr13-IP20                                              Wydanie 3 z dnia 01.03.2019 r.  

 
 
 
 
 
 
 
 
CERTYFIKAT POŚWIADCZAJĄCY STOSOWANIE INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN 

 
CERTIFICATE OF COMPLIANCE WITH INTEGRATED PLANT PRODUCTION 

 
PL-IPR/15/01S/018/2019 
....................................... 

(numer certyfikatu / certificate number ) 
 

 PUHiP "SADY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ" SP. Z O.O. 

UL. CHOJNICKA 46, 74-510 TRZCIŃSKO-ZDRÓJ 
............................................................................................................................... 

(imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwa, siedziba i adres producenta roślin 
name, surname, place of residence and address or company name and registered office address of the plant producer) 

 

Gruszka / Pear 
 

Faworytka - 2,0 t Konferencja - 15,0 t Lukasówka - 2,0 t 
 

Jabłko / Apple 
 

Bohemia  - 0,2 t Gloster - 2,0 t Jonatan - 10,0 t 
Cortland - 20,0 t Golden Reinders - 5,0 t Ligol - 1,0 t 
Early Geneva - 0,2 t Idared - 150,0 t Lobo - 10,0 t 
Elise - 2,0 t Jester  - 1,0 t Red Boskoop - 1,0 t 
Elstar - 2,0 t Jonagold - 1,0 t Sampion - 20,0 t 
Gala - 1,0 t Jonagored - 1,0 t Topaz - 2,0 t 

 
Zaświadcza się, że wymienione rośliny zostały 
wyprodukowane zgodnie z wymaganiami 
integrowanej produkcji roślin. 
 

It is to certify that the above-mentioned plants 
have been produced according to the rules of 
integrated plant production. 
 

Niniejszy certyfikat jest ważny do dnia: The certificate is valid until: 

15.09.2020 r. 

Podmiot certyfikujący Certificating Subject 

 

 
Centrum Jakości AgroEko Sp. z o. o. 

03-216 Warszawa, ul. Modlińska 6 lok. 207 

 
Jednostka akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji  AC 148 

Warszawa, dn. 25.09.2019 r. 

 

(miejscowość, data) (podpis osoby wydającej certyfikat oraz pieczęć podmiotu 

certyfikującego) 

Certyfikat poświadczający stosowanie integrowanej 

produkcji roślin wydany na podstawie ustawy z dnia 

8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1310, z późń. zm). 

Certificate of compliance with integrated plant 

production was issued on the basis of the law on plant 

protection products of 8 March 2013 (Dz. U. of 2018 

item 1310, as amended). 

 


