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CERTIFIKÁT  
 

esco-european salt Company  

GmbH & Co. KG  

Corporate Headquarters 

Landschaftstrasse 1  

30159 Hannover 

 

Se sídly provozoven: 

 

Werk Braunschweig-Lüneburg, Bahnhofstrasse 15, D-38368 Grasleben 

Werk Bernburg, Kustrenaer Weg 7, D-06406 Bernburg 

Werk Borth, Karlstrasse 80, D-47495 Rheinberg 

 

 

Číslo certifikátu: DE-NI-039-02536-BDE-2018-V1 

 

Hlavní činnost: Obchodování, příprava krmných směsí 

 

Certifikované produkty:  Kräutersalz (bylinná sůl) - "Urmeersalz - Grobe Körnung mit Bio-

Kräutern" (mořská sůl - hrubá zrnitost s bio-bylinami) a "Ur-

meersalz - Grobe Körnung mit Bio-Chili" (mořská sůl - hrubá zr-

nitost s bio-chilli), minerální krmiva, viz Příloha "Z". 

 (ekologické / biologické produkty) 

 

Datum kontroly(kontrol): 07.10.2018 

 

Platnost: od 10.12.2018 do 28.02.2020 
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Osvědčení je vytisknuto na rubové straně tohoto Certifikátu. 

 

 

 

 

 

  V Göttingenu, dne 

10.12.2018 

  (podpis) 

 GfRS Gesellschaft für  

 Ressourcenschutz mbH Dr. J. Neuendtorff 

 Prinzenstrasse 4 Vedoucí certifikačního místa 

 D-37073 Göttingen 
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OSVĚDČENÍ 
Osvědčení podle článku 29 odstavec 1 Nařízení (EU) číslo 834/2007 

 

1. Číslo osvědčení: DE-NI-039-02536-BDE-2018-V1 

 

2. Název a adresa podniku: esco-european salt Company GmbH & Co. KG  

  Corporate Headquarters 

  Landschaftstrasse 1 

  D-30159 Hannover 

 

3. Název, adresa a kódové číslo kontrolního místa/kontrolního úřadu: 

  GfRS mbH  

  Prinzenstrasse 4 

  D-37073 Göttingen  

  DE-ÖKO-039 

 

 

 Hlavní činnost: Obchodování, příprava krmných směsí 

 

4. Skupiny produktů / činnosti: 

 Zpracovávané produkty: Kräutersalz (bylinná sůl) - "Urmeersalz - Grobe Körnung 

mit Bio-Kräutern" (mořská sůl - hrubá zrnitost s bio-

bylinami) a "Urmeersalz - Grobe Körnung mit Bio-Chili" 

(mořská sůl - hrubá zrnitost s bio-chilli), minerální krmiva, 

viz Příloha "Z". 

 

5. Definovány jako: Ekologické / biologické produkty 

 

6. Platnost:  

 Zpracovávané produkty: od 10.12.2018 do 28.02.2020 

 

7. Datum kontroly (kontrol): 17.10.2018 
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8. Toto osvědčení bylo vystaveno na základě článku 29 odstavec 1 Nařízení (EU) číslo 889/2008. 

Činnosti výše uvedeného podniku byly podrobeny kontrole a splňují požadavky obou výše zmíněných Naří-

zení. 

 

 

V Göttingenu, dne 10.12.2018 

 

(podpis) 

Dr. J. Neuendtorff 

(Vedoucí certifikačního místa) 

 

Toto osvědčení platí až do následujícího certifikačního rozhodnutí. 

Toto osvědčení může být s uvedením čísla osvědčení ověřeno na internetové stránce 

www.bioc.infor. 

 

www.gfrs.de | www.bloc.info. 

  

http://www.bioc.infor/
http://www.gfrs.de/
http://www.bloc.info/
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Příloha Rok kontroly Číslo kontroly 

Z 2018 DE-NI-039-02536-BDE 

 

 

 

Název Specifikace 

esco-Viehsalz  

(dobytčí sůl) 

v různých zrnitostech 

(K 0,7 až 0,16 mm; K 1,4 až 0,4 mm; K 1,4 až 

0,16 mm; K 2,3 až 0,4 mm; K 2,3 až 0,2 mm; 

K 2,3 až 0,8 mm; K 3,2 až 1,5 mm) 

NaCl - krmivo:  

Volně ložené a pytlované zboží, případně upravené přídavkem 

separačního prostředku natriumferrokyanid (E535) a/nebo jodi-

dem draselným 

SOLSEL Salzleckstein  

(solný liz) 

Krmivo   

pro skot, koně, vepře, kozy, ovce, a divokou zvěř. 

SOLSEL Minderalleckstein  

(minerální liz, s obsahem mědi) 

Minerální krmivo  

pro skot, koně, vepře, kozy, a divokou zvěř. 

SOLSEL Minderalleckstein 

(minerální liz, bez obsahu mědi) 

Minerální krmivo  

pro skot, koně, vepře, kozy, ovce, a divokou zvěř. 

SOLSEL Minderalleckstein EXTRA 1/3 

(minerální liz) 

Minerální krmivo  

pro skot, koně, a vepře. 

SOLSEL Mineralleckstein für Wild 

(minerální liz pro divokou zvěř) 

Minerální krmivo 

pro divokou zvěř. 

esco Mineralleckstein  

(minerální liz) 

bez obsahu mědi, podle Specifikace KM7 

Minerální krmivo  

pro skot, koně, vepře, kozy, ovce, a divokou zvěř. 

esco Salzleckstein  

(solný liz) 

podle Specifikace KM1. 

Krmivo 

pro skot, koně, vepře, kozy, ovce, a divokou zvěř. 

esco Mineralleckstein  

(minerální liz) 

bez obsahu mědi, podle Specifikace KM3 

Minerální krmivo 

pro skot, koně, vepře, kozy, ovce, a divokou zvěř. 

esco Salzleckstein  Minerální krmivo 
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(solný liz) 

S přídavkem jódu, podle Specifikace KM5. 

pro skot, koně, kozy, ovce, a divokou zvěř. 

esco Mineralleckstein (minerální liz) Multi dle 

specifikace KM8 

Minerální krmivo 

pro skot, koně, kozy, ovce, a divokou zvěř. 

esco Mineralleckstein (minerální liz) pro zvěř 

dle specifikace KM9 

Minerální krmivo 

 pro zvěř 

esco Mineralleckstein (minerální liz) bez ob-

sahu mědi dle specifikace KM10 

Minerální krmivo  

pro skot, koně, kozy, ovce a zvěř 

esco Mineralleckstein (minerální liz) s obsa-

hem hořčíku dle specifikace KM11 

Minerální krmivo  

pro skot, koně, kozy, ovce a zvěř 

esco Mineralleckstein Vitamin (minerální liz) s 

obsahem vitamínů dle specifikace KM12 

Minerální krmivo  

pro skot, koně, kozy, ovce a zvěř 

Produkty mohou být používány v ekologické / biologické produkci podle Nařízení (EU) číslo 834/2007 a Nařízení 

(EU) číslo 889/2008. 

 

 

 

Datum vystavení certifikátu: 10.12.2018 

Příloha "Z": 10.12.2018-V1 


