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Zöld Út 2000 BT 

9172 Győrzámoly, Bartók B. u. 34. 

 

 

Az 1988. évi 2. Tvr 14. §-a és az 5/1988. (IV.26.) MÉM számú rendelet 35. §-a alapján a  

Biogreen talajkondicionáló és tápanyag visszapótló szer általános forgalomba hozatalát és 

felhasználását az alábbiak szerint 

engedélyezem: 

 

1. Gyártó: Zöld Út 2000 BT 

    9172 Győrzámoly, Bartók B. u. 34. 

    Telephely: 9172 Győrzámoly, Traktoros u. 32. 

 

2. Terméktípus: szerves és ásványi trágya 

 

Alapanyagok: szerves trágya (60 térfogat%), alginit őrlemény (20 térfogat%),  

   zeolit őrlemény (20 térfogat%), 

 

3. Előírt minőségi paraméterek: 

 

1/1 ültető granulátum 
 

szemcseösszetétel 

10,0-11,0 mm között (m/m%)      100,0 

 

1/2 utókezelő granulátum 

 

szemcseösszetétel 

 2,0-6,0 mm között (m/m%)      100,0 

 

1/3 utókezelő őrlemény 

 

szemcseösszetétel 

 1,0-2,0 mm között (m/m%)      100,0 
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Mindhárom termékre vonatkozó előrások: 
 

 

küllem: szürkés színű, szagtalan granulátum 

nedvesség tartalom (m/m%)     legfeljebb  10,0 

szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.   legalább   25,0 

összes vízben oldható só tartalom (m/m%)sz.a.  legfeljebb     2,0 

pH (10 %-os oldat)          7,0   0,5 

térfogattömeg (kg/dm
3)         0,8   0,1 

N tartalom (m/m%)sz.a.    legalább      0,5 

P2O5 tartalom (m/m%)sz.a.    legalább      1,7 

K2O tartalom (m/m%)sz.a.    legalább      1,0 

As tartalom (mg/kg)sz.a.    legfeljebb     7,5 

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

Co tartalom (mg/kg)sz.a.    legfeljebb   25,0 

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

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

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   50,0 

Se tartalom (mg/kg)sz.a.    legfeljebb     2,5 

 

4. Felhasználható 

 

Szántóföldi és kertészeti növények tápanyag utánpótlására: 

- magvetésnél 200-250 g/fm mennyiségben a magágyba szórva, 

- gumós, hagymás növények és más palántás növények ültetésénél 10-50 g/gumó, hagyma, 

illetve palánta mennyiségben az ültetőlyukba szórva, 

- díszfák, gyümölcsfák telepítésénél 150-200g/tő mennyiségben, az ültetőgödörbe szórva, majd 

további trágyázásánál 100-200 g/m csurgó kerület mennyiségben, fánként 2-3 kezelő-lyukba 

kiszórva, beiszapolva, 

- cserepes dísznövények kezelésénél 2 kanál/10 cm átmérőjű cserép mennyiségben a ter-

mesztőközeg felszíne alá szórva 

- díszgyepek telepítésénél illetve feljavításánál 250 g/m
2
 mennyiségben kiszórva. 

 

Az alaptrágyázáshoz az ültető granulátumot és utókezelő granulátumot, a tenyészidőszak alatti 

fejtrágyázáshoz utókezelő őrleményt kell használni. 

 

A hatékonyság növelésére a kezelést követően célszerű öntözni! 

 

5. Méregjelzés, veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok 

 

Méregjelzés: gyakorlatilag nem mérgező 

Veszélyessége közegészségügyi szempontból: gyakorlatilag nem veszélyes 

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

biztosítani. 

 

Védőfelszerelés előkészítőknek és felhasználóknak: védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, 

lakossági (esetenkénti kis mennyiségű)  felhasználás esetén: védőkesztyű. 

 

 

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. Természetvédel-mi 

területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben az illetékes természetvédelmi 

igazgatóság előzetes engedélyével juttatható ki. 

 

7. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes, "E" tűzveszélyességi osztály 

 

 

8. Eltarthatóság 

 

Eredeti, zárt csomagolásban (1-5-10 kg-os polietilén zsákban, 25 kg-os kétrétegű 

papírzsákban), száraz, hűvös, közvetlen napsütéstől mentes 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: 2010. november 27. 

 

 

 

 

Budapest, 2000. november 27. 

 

 

         Tar Ferenc s.k. 

         mb. főosztályvezető 
 

A kiadmány hiteléül: 

 

(Derzsi Anikó) 


