
+:J-,,AGRO Plo TEST®                 ul, Nowoursynowska l39N/11,  o2-776 Warszawa

Sp6+ka z o.o. zarejestrowana w KRS pod numerem 0000170297 Company Ltd.  registered with  KRS  No 0000170297
Jednostka certyfikujaca akredytowana w Polskim Centrum Akredytacji Control body accredited by the Polish Centre for Accreditation
wg wymog6w PN-EN  ISO/lEC 17065,  nr AC 096 against PN-EN  ISO/lEC  17065,  No AC 096
Upowa2nienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do certyfikacji Authorized  by the Minister of Agriculture and  Rural Deve Opment
w rolnictwie ekologicznym,  nr identyfikacyjny PL-EKO-07 to certify organic operations. Code number PL-EKO-07

Certyfikat wydany zgodnie z art. 35 ust.1  rozporzadzenia (UE) 2018/848
w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produkt6w ekologicznych

Certificate pursuant to article 35(1 ) of Regulation  (EU) 2018/848 on organic production and labelling of organic products

1.      Numer dokumentu / Documentnumber

PL-EKO-07-03017 (22)

2.
EE       Podmiot/operator
EGru odmiot6W / Group of operators

3.      Nazwa oraz adres podmiotu lub grupy podmiot6w:
Name and address of operator

Katarzyna Chorazka-Mafysa "ASBIO"
ul. Tadeusza Kosciuszki 71

32-010 Goszyce

4.     Nazwa, adres oraz numer kodu jednostki certyfikujacej:
Name, address and code number of control body

rl
AGROBIOTEST® Sp. z o.o.
Nowoursynowska 139N/11

02-776 Warszawa
PL-EKO-07

5.      Dziatalnos6 Podmiotu  lub  grupy  podmiot6w / ActMty of the operatororgroup of operators

EE             Produkcja / production

I           przygotowanie, preparation

I            Dystrybucja/ Wprowadzanie do obrotu / Distribution/ placing on the market

I          Przechowywanie / storing
I          ,mport , ,mport
I           Eksport / Export

6.      Kategoria lub kategorie produkt6w,  o kt6rych mowa w art.  35 ust.  7 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2018/848 oraz metody produkcji
Category or categories of products as referred to in Article 35(7) of Regulation (Eu) 2018/848 of the European  Parliament and of the Council (1) and production methods

nieprzetworzone ro§Iiny i  Produkty ro§Iinne, W tym  nasiona  i  inny material rozmnozeniowy / unprocessed p/anfs and p/ant prodrc/s, inc/Lidi.ng seeds and o/her p/an/ reproduc/ive materia/
E            Produkcja ekologiczna,  Z wyjatkiem  produkcji w okresie  konwersji / organi.c producfion exchdi`ng dun-ng ihe conversi.on penod
E            Produkcja w okresie  konwersji / producti.on dun`ng the convers/on per/od
L]            Produkcja ekologiczna oraz  produkcja nieekologiczna / organic prodrction wlh nan-organic productton

zwierz?ta gospodarskie i nieprzet`^rorzone produkty zwieiz?ce / /;.vesfock
E            Produkcja ekologiczna,  Z wyjatkiem  produkcji w okresie konwersji / organ/c prodrc//on 6xc/ud/ng dun.ng the conyersron pe„'od
L]            Produkcja w okresie  konwersji / produc/ion dung the conversion pertoc}
I          produkcja ekologiczna oraz-6j---alaii-riieb-L2-e-tiv6-ri-6Fi-e-a-r-o-dL-Idy--a-rfu-a-kL-I€d-lyprodukcja I  organic produc(Ion with  nomrganlc production

[J           Produkcja ekologiczna, Z wyjatkiem  produkcji w okresie konwersji / organic prodrction exc/uding drnng the conversion penod
H            Produkcja w okresie  konwersji / produofi`on dumg the conversion pertoc/
I         produkcja ekologiczna oraz Produkcja  nieekologiczna / organt.c productt.on wt./A-di---a-ri-e-t\Arb-F2-6h-e--p-r-o-a-rfu-y--r-o-I-n-6,-W-t-y-rf`-a-r-o-dL-fry--a-rfu-:kL-ltd-ly,--d-6-\iv-k6-ri-y-s-faFiia'j-a-k6-Zgivh-o-S6-/-;r-a;;s-s-ea-a-g;7;u-#-u7a-ib7odrcis,inciudrgaquacu#ureprodrcfs,fo"seasfood

I            Produkcja  produkt6W ekologicznych / prodrclton oforgantc products
I            Produkcja produkt6w w okresie konwersjj / prodrcfion ofin-conversron produc/s
L]           produk

ti)-----rfeii€I--fiiJ----
ekologiczna oraz  Produkcja  nieekologiczna / organi'c product/on wffh nan-organic proc/uct/on

H           Produkcja produkt6W ekologicznych / prodrcfion of organi-a products
I           Produkcja produkt6W w okresie konwersji / prodrction ofiin-convers/on prodrcts
[]           Produkcja ekologiczna oraz  produkcja nieekologiczna / organ/c prodrction wlh non-organi`c production-ir---.ri.,-ii€I--i;e

LJ           Produkcja produktow ekologicznych / prodrclton of organtc products
H           Produkcja produkt6w w okresie konwersji / produc/ion ofin-convers;-on products

Oraz  Produkcja  nieekologiczna / organ/c prodrct/on wi'(A nod-organic prodtictionL]          produkcja ekologiczna
6j----inh-6 produkty wymienione w zataczniku I do (UE) 2018/848 lub poprzednimi

covered by the prevlous categories

I           Produkcja produktow ekologicznych / producl/on of organic produc/s
L]           Produkcja produktow w okresie konwersji / prodrction ofin-conversi-on produc/s
[]           Produkcja ekologiczna oraz  produkcja  nieekologiczna / orgam'c prodrc/ton wt./A nan-organic producfion

kategoriami / other prodrofs /i.sled in Amex / to fiegu/afi'on /EU/ 20J8;848 or not

Niniejszy dokument zostat wydany zgodnie z Rozporzadzeniem (UE) 2018/848, aby po§wiadczy6, 2e podmiot lub grupa podmiot6w
przestrzega przepis6w powyZszego rozporzadzenia.

This document has been issued in accordance with Regulation (EU) 2018/848 to certify that the operator or group ofoperators complies with that Regulation.

7.     Data,  miejsce / Date, p/ace 26.07.2022, Warszawa 8.      Certyfikat wazny/ Certificate valid
lmi? i  nazwisko oraz podpis w imieniu jednostki ~certyfikujacej od dnia/ from 26.07.2022 do dnia/ to 31.12.2023
Name and signature on  behalf of the control body`    _. +,   ,  .    .:-:]''  :-`   \  ,._®`r.,qT=

/f-i:+I:-/i--;ii:.:i-r.   -;--'    ,  :-.  -.i.,   ,I--       :,    ,'J:-,,t:,   flo

:SD    Z  0  C

•-,

d\/I.eki`irzarza`cz3jcicy

Wykaz produkt6w obj?tych zakresem rozporzadzenia (UE) 2018/848 zawarty jest w aktualnym zataczniku do niniejszego certyfikatu
The list of products covered by Regulation (EU) 2018/848 is included in the current annex to this certificate

Certyfikat mozna zweryfikowa6 na www.agrobiotest. pl / Certificate to be verified at www.agrobiotest. pl



Zalapznik do certyfikatu   AGROBIOTEST®   Annex 1:o the certificate
PL-EKO-07-03017   (22)   z / of    26.07.2022

Wazny lacznie z odnosnym certyfikatem  /  Valid together with the relevant certificate

Data wystawienia  /  Date of issue : 26.07.2022

Nazwa i adres podmiotu                                                                                                                                           Name and address of operator

Katarzyna Chorazka-Mafysa "ASBIO"
ul. Tadeusza Ko§ciuszki 71

32-010 Goszyce

PRODUKTY OBJETE CERTYFIRACJA  /  CERTIFICATION SCOPE

PRODUKTY EKOLOGICZNE

ARBUZ (0,05 t)
BAKIAZAN (20 kg)

BAzyLiA (1 oo pecz.)
BORC)WKA \/\/YSOKA (5 kg)

BROKU[ (500 szt.)
BURAK 6WIKLOWY (0,8 t)

BURAK 6wiKLo\;\ry (1 ooo pecz.)
CEBULA (0,8 t)

CEBULA (1500  pecz.)
CUKINIA  (0,2 t)

CZERE§NIE (0,05 t)
CZOSNEK (200 szt.)

DYNIA Z\/\/YCZAJNA (0,2 t)

FASOLA (0,3 t)
JABLKA (1  t)

JAJA KURZE (1500 szt.)
JARMUZ (2000 p?cz.)
JECZMIEN JARY (1  t)

KALAFIOR (500 szt.)

KALAREPA (500 szt.)
KAPUSTA BIAIA (0,5 t)
KOLENDRA (100 p?cz.)

KOpER (5oo pecz.)
KUKURYDZA CUKROWA (300 szt.)

MALINY (0,2 t)

MARCHEW (1200 p?cz.)
MARCHEW (2 t)

MELISA (100  p?cz.)

MIETA KEDzlERZAWA (1 2o pecz.)

NAGiETEK LEKARSKi  (loo pecz.)

ORGANIC PRODUCTS
WATERMELON  (0,05 t)

EGGPLANT (20 kg)
BASIL (100  bunch)

BLUEBERRY (5 kg)
BROCCOLI  (500  u.)

BEETROOT (0,8 t)
BEETROOT (1000 bunch)

ONION  (0,8 t)

ONION  (1500  bunch)

ZUCCHINI  (0,2 t)

SVVEET CHERRIES (0,05 t)
GARLIC  (200  u.)

PUMPKIN  (0,2 t)

BEAN  (0,3 t)
APPLES (1  t)

EGGS  (1500  u.)

KALE  (2000 bunch)
SPRING  BARLEY (1  t)

CAULIFLO\/VER (500 u.)

KOHLRABl  (500  u.)

VVHITE  CABBAGE  (0,5 t)

CORIANDER (100  bunch)
DILL (500  bunch)

SWEET CORN (300 u.)
RASPBERRIES  (0,2 t)
CARROT (1200 bunch)

CARROT (2 t)
LEMON  BALM  (100  bunch)

\/\/RINKLED-LEAF  MINT (120  bunch)

POT MARIGOLD (100 bunch)

Jednostka certyfikujaca:     AGRO BIO TEST®       PL-EKO-07
•        i-+--

^J.-,--l'| -i---IRe„ifeifrclyreklorzarza`Qzajqcy

aKolejne  wydanie zatacznika  zastepuje wydanie poprzednie

The subsequent edition of annex replaces the previous one
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Zalapznik do certyfikatu   AGROBIOTEST®   Annex to 1:he certificate
PL-EKO-07-03017   (22)   z / of    26.07.2022

Wazny lacznie z odno§nym certyfikatem  /  Valid together with the relevant certificate

Data \^rystawienia  /   Date of issue : 26.07.2022

Nazwa i adres podmiotu                                                                                                                                           Name and address of operator

Katarzyna Chorazka-Matysa ''ASBIO"
ul. Tadeusza Kosciuszki 71

32-010 Goszyce

OGc>REczNiK LEKARSKi  (loo pecz.)
OGORKI  (0,5 t)

ORZECHY W[OSKIE (0,1  t)
PAPRYKA (200 kg)

PIETRUSZKA (0,5 t)
piETRuszKA (1 ooo pecz.)

POMIDORY (0,5 t)

PORY (1500 szt.)

PORZECZKA CZARNA (0,02 t)
PSZENICA OZIMA (2 t)

RABARBAR (0,08 t)
RUKIEW DROBNOLISTNA (0,12 t)

RUMIANEK (100  p?cz.)

RzODKiE\;VKA (3ooo pecz.)
SAIATA (2000 szt.)

SELER KORZENIO\/VY (1000 szt.)
SELER NACIO\/\/Y (800 szt.)

SZPINAK Z\/\/YCZAJNY (0,5 t)
SLIWKl  (0,07 t)

TRUSKAWKl  (0,5 t)
wl§NIE  (0,02 t)

BORAGE (100 bunch)
CUCUMBERS  (0,5 t)

WALNUTS  (0,1  t)

S\/\/EET PEPPER (200 kg)
ROOT PARSLEY (0,5 t)

ROOT PARSLEY (1000 bunch)
TOMATOES  (0,5 t)
LEEKS  (1500  u.)

BLACKCURRANT (0,02 t)
WINTER WHEAT (2 t)

RHUBARB (0,08 t)

ONEROW YELLOWCRESS  (0,12 t)
CHAMOMILE  (100  bunch)

RADISH  (3000 bunch)
LETTUCE (2000 u.)
CELERIAC  (1000  u.)

CELERY (800  u.)
SPINACH  (0,5 t)

PLUMS  (0,07 t)

STRAWBERRIES (0,5 t)
SOUR CHERRIES  (0,02 t)

Jednostka certyfikujaca:     AGRO BIO TEST®       PL-EKO-07
{-,//i-t£`?JI-..?,:,3,.i,,i-;i)/ i: i . . i ` -r.= tcFdyrektorzarzaazajci`cy

Tf®a

Kolei.ne  wydanie zalacznika  zastepuje wydanie poprzednie

The subsequent edition of annex replaces the previous one

2/2AGno BIO"ST®                 Nowoursynowska 1 39N/11,  02-776 Warszawa                      www.agrobiotest.pl



Wojew6dzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
Dzial Laboratoryjny

u[. Pra.dnicka 76,    31B202 Krak6w
tel. (12) 25 49 404    htips://ww\^r.gov.pl/web/wsse-krakow      e-mail: _dz_la±@wsse.krakow.pl
REGON: 000297394             NIP: 677-10-27-767               '   Nr ksiegi rejestrowej : 000000024351

ODDZIA± LABORATORYJNY W TARNOwlE
ul.  Mo§cickiego  10,  33-100 Tarn`6w

AB 601

\``\„!''/,'/``>.\W;/,,,EEi=-

12) 25 49 572

Z`n.ak sprawy:  i.i+'!'`.9(J5.2.3 .60.2022 Ta!.!i6w, d!i,!a 4  !ii)ca 2022!.  ,

Spi.awozdanie z badari nr: LZT/Z/37 I/N/2022

Klient: PSSE w KL-akowic, ui. Makusz.yr'iskiego 9, 3 i-752 'itrak6w

Ni. protokolH pobrania pr6bek: 211-NZ/2022 z dnia 13.06.2022 r.
I

Obickt badania: Rukola §wie2a giuntowa

Data pobrania pr6bek]):  13.06.2022 1..
I

na€a Fr7:yj€.cia prfehe!€:  1d `Ci6`?02? t.

Miejsce    pobrania    ptobekL):    Pi.odukcja    pieiwotna    Gospodarstwo    Ekologiczne

„ASBTO" Katai.ryna Choi.a7.ka-Maiysa, lil. Tn Ko€c.jijs7,`ki 71, 32,-0] 0 fTosayc.e

Metoda pobrania pr6bek£}: zgodnie z rozporzqdzehiem WE nr 1882/2U06

Stan pr6bek: bez zastrzezch
1>

Data wykonania hadafi: 23 .06,+ 24.063?.0?.2 r<

Pr6bki planowane

I)Informacje dostarczone przez Klienta, quogape mie6 wplyw na wainos6 wynik6w

I,,,      i,                                                                                 ,                                                         i                              ,

nji

()'',     I.\!  ,f !`:.„

id=
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Sprawozdaliie z badah ni.: LZT/Z/37 lIN/2022

0pis prdbek

I.Kod|]rdbkic
Z/371IN

Oznaczenie  pr6bkizleceniodawcy 211-HZ/2022/1/I

Nazwa i rodzaj pr6bki Rukola Swie2a gr.untowa

Rodzaj opakowanlaiinneistotneiiiformacje(

Opakowan ie zast?pcze, papiei.owa toi.ba,
Tei`min przydatno§ci do spozycia: -
ldentyfikacja pal.tii:  13.06.2022r.
Data zbiorii:  13.06.2022

Pi.oducent:  Gospodarstwo Ekologiczne „ASBIO" Katarzyna
Chorazka-Malysa, ul. T. Kosciuscki 71, 32-010 Goszyce
Kraj pochodzenia: Polska
Ilo§6 pr6bki do bad.ania:  1200 g

Cechy organoleptyczne ..I Beznieprawidlowo§ci;            .   _           __`_   _.__.___.._______         ______.__________._   A__.__~__._._._       _

.I

Wynilri/i'ezultaty badah fizylrochem icziiych

(A)-vyniki/rezu]taty:hadal'i obj€te Zakresem Akredytacji Nr AB 601

Kierunek badania /metodykabadawcza
Kod pr6bki

Z/371IN

Wynik/rezultat badania * Wymaganle

Zawarto§6  azotan6`l'„QII)wgpN-A-75112:1992.`,pkt.3      `
ponizej 0,89 mg N02-/kg

Blck(wycofana bez zastapienia) (A)
Metoda spekt!.ofotom etryczna .. (0,89 ±0,13 mg N02-/kg)"

Zawario§6  azotaii6w {V)wgPN-A-75112:1992pkt.3
5541,5 mg N03-thg  ± 831,2 mg N03-/kg

Rozpoi.zqdzenie        Komisji        (WE)Nr1258/2011zdnia2grudnia201li..zmieniajaceRozporzqdzenie(WE)Nrl88ln006wodniesieniudo

(wycofana bez zastapienia)Metodaspektrofotometrycin azwykoi'zystaniekolumnykadmowej (A)

Wynik skorygowany o odzysk; naj wy zs zych                 d opu szczalny chpoziom6wazotan6wwSrodkachspoaywcaych,ZAL4CZNIKSckcji\I..Azotany:najwy2szydopuszczalnypoziomdlarokiettysiewnejzbieranejodIkwiethiado30wrze§niawynosi6000mgN03-ckg

odaysk io6,5%

` Wynik badaliia -wyrazony jest za pomoca pojedynczej wailo§ci wielko§ci zmiei.zonej

Rezultat badania -informacja o wyniku przedstawiona w formieamniejsze od dolnej granicy zakresu pomiarowego
]ub wi?ksze od g6mej gi.anicy zakresu pomiarowego metody
** Dolna gi.anica zaki.esu poiniarowego metody ± niepewno66 rozszei.zona

-|utl3l(,
Autoryzowala

Fl8/PO-13 Wydanie 3  z 22.12.2021 Strona 2 z 3



Spi.awozdanie z badari nr:  LZT/Z/37 lIN/2022

Labo].atoi.ium nie ponosi odpowiedziaino5ci za etap pobierania pr6bek.
Wyi`iki badafi odnosz<i si? \vylqcznie do otrz}Jmanych pi.dbek
Laboratoritim szacuje niepe\rmos6 I.ozszei.zona pornial`ii na pozioinje ufno§ci ok.  95% i pi.z)J wsp6lczynniku
i`ozszel.zenia k=2.
Oszacowana niepewno66 pomiaru nie obejmuje etapu pobierania pr6bek.
Sp].awozdanie z badari bez piseinnej zgody Laboi.atoiium nie moze bye powielane inaczej jak tylko w calo§ci.
Klient  rna  pi.awo   do   ztozeiiia  skai.gi   do  Dyrektoi.a   WSSE  w   Krakowie,  ul. Prqdnicka 76, 31-202 rfu.ak6w.

Uwagi:  Bi.ak

`T_)q--,ic,,l,\,

Sporzadzila

Ot,.zymujq:
I.    PSSE.wKrdr=¥ie
2.     a/a

Koniec sprawozdania z badafi

F I 8/PO- I 3 Wydanie 3  z 22.12.202 I

i

I,,`,          i                                                                         .'

r:}#£.?r.SfJA

Zatwierdzila
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