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A 2000. évi 35. Tv 37. §-a és a 8/2001. FVM számú rendelet 7. §-a alapján az Amalgerol 

Prémium növény és talajkondicionáló 36682/2001 FVM számú forgalomba hozatali és 

felhasználási engedélyét az alábbi feltételekkel  

 

módosítom és egységes szerkezetben adom ki: 

 

 

1.Gyártó vállalat:  Hechenbichler GmbH 

A-6020 Innsbruck, Wiltenberg 1.b. 

Ausztria 

 

Engedély tulajdonosa: Cherole  Kft 

       1122 Budapest, Hankóczy Jenő u.25/A 

 

2. Összetétel: algakivonat, növényi illóolajok, ásványi olajok, alginát, mannitol, laminarin, 

makro- és mikroelemek 

 

3. Előírt minőségi feltételek: 

 

 

küllem: sárgásbarna, olajos szagú, olajos tapintású folyadékok 

pH (eredeti oldat)                     8,3    0,5 

sűrűség (kg/dm
3
)                     0,96  0,1 

szárazanyag tartalom (m/v%)     legalább              17,0 

 

As tartalom (mg/kg)sz.a.     legfeljebb    10,0 

Cd tartalom (mg/kg)sz.a.     legfeljebb      2,0 

Co tartalom (mg/kg)sz.a.      legfeljebb    50,0 

Cr tartalom (mg/kg)sz.a.     legfeljebb  100,0 

Hg tartalom (mg/kg)sz.a.     legfeljebb      1,0 

Ni tartalom (mg/kg)sz.a.     legfeljebb    50,0 

Pb tartalom (mg/kg)sz.a.     legfeljebb  100,0 
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4. Felhasznáható 

 

Amalgerol Premium 
 

- szántóföldi és kertészeti kultúrákban növény és talaj kezelésére 3-5 l/ha 

mennyiségben (az évente kijuttatható maximális mennyiség 9-15 l/ha), maximum 

1%-os töménységben, 

 

A készítmény olajtartalmú, így 25 
0
C –nál   magasabb  hőmérséklet, intenzív 

napsugárzás esetén növények kezelésére ne használjuk ! Növényvédő szerekkel történő 

együttes kijuttatás esetén célszerű keverhetőségi próbát végezni! 

 

GülleMax trágyakezelő 

 

-almos istállótrágya kezelésre l liter/5 m
3
 mennyiségben, 2 %-os töménységben, a 

trágyakazlat 15-20 cm-es rétegenként beöntözve. 

 

5. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok 

 

Veszélyjel: nem jelölésköteles 

 

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok 

 

R 10              Gyúlékony 

 

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok 

 

S 2                Gyermekek kezébe nem kerülhet 

S 13              Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó. 

S 16           Gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás! 

S 23              A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni. 

S 36/37/39    Megfelelő védőruházatot ,védőkesztyűt és szem/arcvédőt  kell viselni. 

 

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap 

 

Óvatos munkával kerülni kell a szer szóródását, porlódását, szembe, bőrre jutását, esetleges 

lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, 

zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal 

félbe kell szakítani, majd a helyszíni elsősegély ( lásd: általános eljárás ) után orvosi intézeti 

ellátást kell biztosítani. 

 

Védőfelszerelés előkészítőknek és felhasználóknak: védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, 

védőkalap, védőszemüveg. Permetezés esetén laboratóriumi arcvédő 

 

6. Környezetvédelmi előírások 

 

Tilos a készítményeket, azok fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagoló 

burkolatot folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni. 

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken nem használható. 

Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az 

illetékes nemzeti park  igazgatóság előzetes engedélyével juttatható ki. 

 

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az 

álló és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.  
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7. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:tűzveszélyes,"C" tűzveszélyességi  

osztály 

 

8. Eltarthatóság 

 

Eredeti, zárt csomagolásban (1-5 literes műanyag edényekben, 25 literes fém edényekben, 

500-1000 literes  műanyag konténerekben) száraz, fedett, fagymentes helyen, 1 évig 

eltartható. 

 

9. Egyéb előírások 

 

Kötelező jelzés a csomagolóburkolaton a gyártási dátum valamint az engedélyokirat 

1.,2.,4.,5., 6.,7., 8. és 10. pontja. 

 

10. Az okirat érvényessége: 2011. június 13. 

 

Budapest, 2004. március 1. 

 

 

 

 

         Dr. Eke István s.k. 

         főosztályvezető 

 

 

 

A kiadmány hiteléül: 

 

(Derzsi Anikó) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


