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ОТНОСНО: ОРГАНИЧНА ТОР NP “ARCOBALENO” [НП „АРКОБАЛЕНО”]

Във  връзка  с  постигнатите  договорености,  с  настоящото  Ви  съобщаваме 
техническите и производствени спецификации, отнасящи се до посочената тор 

Използваните суровини са следните:

- говежда тор
- конска тор
- кокоши тор от пилета отглеждани върху растителна постелка от слама от 

зърнени култури

Суровините са с произход от биостопанства- съдружници, които използват тор 
GMO FREE [СВОБОДЕН ОТ ГМO].

Суровините се подбират, смесват в правилните пропорции и складират вътре в 
хангари, където се подлагат на обработване за аеробна биоферментация.
Обработването  се  извършва  без  добавянето  на  микроорганизми,  има 
продължителност около 90 дни с температура на масите, която достига 75-80 0С. 
Високите температури гарантират отсъствието на Salmonella,  Enterobacteriacee, 
Escherichia coli, Listeria Monocytogenes.
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В рамките на този период зреещият материал се обръща системно, за да бъде 
окисляван и хомогенизиран.
Узрелият  и  стабилизиран  материал  се  въвежда  в  подходяща  инсталация, 
където се пелетира, изсушава и опакова.
Продажбата на продукта в България се поверява на фирма:

БУЛФЕРТ ООД
Ул. Гълъбец, 5
1505 София България

Торът  е  вписан  в  „РЕГИСТЪР  НА  ТОРОВЕТЕ”,  КОИТО  МОГАТ  ДА  СЕ 
ИЗПОЛЗВАТ  В  БИОЛОГИЧНОТО  ЗЕМЕДЕЛИЕ  във  връзка  с  Таблица  1  на 
Приложение 13 от Законодателно постановление № 75/  2010 (Приложение 1 
Национални  Торове,  Раздел  5.2,  Органични  торове  NP,  пореден  номер  8, 
наименование на вида „Смес от органични торове NP”)
Торът отговаря на изискванията, предвидени от приложенията в 
рег. СЕ 843 / 2007 и 889/2008 и Законодателно постановление № 75/ 2010.

Оставаме  на  разположение  за  евентуални  и  допълнителни  данни  и 
информация, и изпращаме сърдечни поздрави.

АГРОФЕРТИЛ ЗЕМЕДЕЛСКО КООПЕРАТИВНО ДРУЖЕСТВО
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Д-Р ГУИДО САСИ

Долуподписаната – Стефка Илиева Шамановска – удостоверявам 
верността на извършения от мен превод от италиански на български език  
на приложения документ. Преводът се състои от 2 страници.

Преводач: __________ Стефка Шамановска
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