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2000865HU (ADAT-08) 

Gyűjtött/beszállított növények 

Kérjük, adja meg ABC-sorrendben az integráció keretében gyűjtött/felvásárolt, valamint az egyéb beszállítóktól származó növények adatait (beleértve a konvencio-
nális státuszú termékeket is)! 

Nr. 
Növényfaj 
(latin név) 

Növényi 
rész 

(latin név) 

Növényfaj 
(magyar név) 

Növényi rész 
(magyar név) 

Szárított 
menny.(kg)* 

Száradási 
arány 

Gyűjtési terület/ Beszállí-
tó 

Státusz 
(Ö/K) 

Egyéb elismerés 
(NOP/BioSuisse) 

                                                      
      

                                                      
      

                                                      
      

                                                      
      

                                                      
      

                                                      
      

                                                      
      

                                                      
      

* A szárított mennyiségek megadásakor kérjük, *-gal jelölje, ahol még csak tervezett mennyiségekről van szó! 
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Partner (integrátor) neve: 
      

Év: 
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