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Request for approval of plant protection inputs /
Bitki koruma girdileri onay talebi

Plant protection products in storage and on the field / Depo ve
arazide bitki koruma ürünleri
REQUEST FOR APPROVAL IN ACCORDANCE WITH bio.inspecta ORGANIC STANDARD OR NOP /
BIO.INSPECTA ORGANIK STANDARDI VE NOP’A GÖRE ONAY IÇIN TALEP
If you plan to use any plant protection products, which are not specifically listed / Aşağıdaki listelerde
spesifik olarak listelenmeyen herhangi bir bitki koruma ürününü kullanmayı planlıyorsanız:
in Annex I, II of the current bio.inspecta Organic Standard (EU equivalent Standard) for bi-OS / Mevcut
bio.inspecta Organik Standardı’nın(EU denklik standardı) Annex I, II’de
in the paragraphs §205.203, §205.206 or in the National List (§205.601 ff) of the NOP standard /
§205.203, §205.206 paragraflarında veya NOP Standardı’nın Ulusal Listesi’nde (§205.601)
27676 Sayılı Organik Tarımın esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Ek-2
please submit this application form to bio.inspecta and wait for our approval before using the inputs.
Using
unauthorised
inputs
can
lead
to
decertification
of
your
crops/fields.
The completed form with annexes has to be sent to: secreteriat@bio-inspecta.ch
Lütfen bu başvuru formunu bio.inspecta’ya iletin ve girdileri kullanmadan önce onayımızı bekleyin. Onaylı
olmayan girdilerin kullanılması ürünlerinizin/arazilerinizin desertifikasyonu ile sonuçlanabilir.
Doldurulmuş form, ekleriyle birlikte, meltem.isildak@bio-inspecta.com adresine gönderilmelidir.
Input approvals can be complex and demanding, thus bio.inspecta recommends to submit the application
at least four weeks before the planned date of use.
Girdi onayları karmaşık ve zor olabilir, bu nedenle bio.inspecta girdinin planlanan kullanımından en
az dört hafta önce başvurunun yapılmasını önermektedir.
Please be aware that you can only use plant protection products in accordance with the national
legislation in your country. Instructions on the label of the product have to be followed.
Lütfen sadece ülkenizin ulusal mevzuatına uyumlu ürünleri kullanabileceğinize dikkat ediniz. Ürünün
etiketi üzerindeki talimatlara uyulmalıdır.

1. Applicant/operator / Başvuran/operatör
Name of operator /
Operatörün adı

Address / Adres

b.i Number / b.i
numarası

Country / Ülke

2. Information about the input / Girdi hakkında bilgi
Trade name of the product / Ürünün ticari adı
Is the plant protection product registered in
your country? Y/N
If yes, give the Registration No. / Bitki
koruma ürünü ülkenizde ruhsatlı mıdır? E/H
Evet ise, ruhsat no. yazınız
From which company/distributor do you plan
to buy the product? / Hangi firma /
distribütörden ürünü aldınız?
Manufacturer name (if known) / Ürünün
üreticisinin adı (eğer biliniyorsa)
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Manufacturer address and website (if
known)/ Üreticinin adresi ve websayfası (eğer
biliniyorsa)
Composition of the product / ürünün
bileşimi:
Active substance(s)/Etken madde(ler)

CAS no.

%

Inert substance(s) / İnert madde(ler)

CAS no.

%

3. Application / Uygulama
The plant protection product shall be
evaluated in accordance with / Bitki koruma
ürünü hangi standarda göre
değerlendirilecek

bio.inspecta Organic Standard (EU Equivalence)
NOP
TR
Other / Diğer

Crops concerned / İlgili ürünler
Mode of application (spraying, dipping etc.) /
Uygulama Şekli (spreyleme, daldırma vs.)
Reason of use / Kullanım amacı:

4. Please attach the following / Lütfen aşağıdaki dokümanları ekleyin:
Technical data sheet / Teknik veri formu
Safety data sheet / Güvenlik veri formu
Products approved for use according to an EU-equivalent standard or NOP by an accredited
certification body: add copy of the certificate or approval documents / Ürünler, akredite bir
sertifikasyon kuruluşu tarafından EU-denklik standardı veya NOP’a göre kullanım için onaylıdır:
sertifikanın kopyasını veya onay dokümanlarını ekleyin
Labels and recommendations for use / Etiketler ve kullanım önerileri
Declaration of compliance with the prohibition of genetically modified organisms
(www.bio.inspecta.ch, bi-OS Vendor Declaration non GMO, 24_636EN), if applicable / GDO
yasağına uyum beyanı (www. bio-inspecta.com , bi-OS Vendor Declaration non GMO, 24_636TR),
eğer varsa
Other / Diğer
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5. Signature by the operator / Operatörün imzası
Operator name / Operatör
adı
b.i number / b.i numarası
Product name / Ürün adı

……………………………………………
Place/Date / Yer/Tarih

………………………………………. ……………………………………
Signature / İmza
Name and function / İsim ve görev

6. To be completed by bio.inspecta / bio.inspecta tarafından doldurulacak:

Request is approved / Talep
onaylandı

bio.inspecta Organic Standard (EU Equivalence)
NOP
TR
Other / Diğer

Request is rejected / Talep
reddedildi

bio.inspecta Organic Standard (EU Equivalence)
NOP
TR
Other / Diğer

Explanation & justification / Açıklama ve gerekçe

………………………………………….
Place/Date / Yer/Tarih
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Signature & Name / İmza ve isim
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