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TÁRGY: BIORG tápoldat család forgalomba
hozatali és felhasználási engedélyének
kijavítása

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv
(továbbiakban: engedélyező hatóság) a BIORG tápoldat család forgalomba hozatali és
felhasználási engedélyének Biorg Tőzegfeldolgozó és Kertészeti termékeket Előállító és
Forgalmazó Kft. (1113 Budapest, Karolina út 16.) ügyfél részére történő kiadását követően,
hivatalból lefolytatott vizsgálat alapján meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
A BIORG tápoldat család 04.2/4033-3/2014. NÉBIH számú forgalomba hozatali és
felhasználási engedélyokiratának 3. pontjának gyártó és engedélyes alcímeiben szereplő
„gyártó statisztikai számjele: 12524482-5121-113-07”
számát elírás miatt, az alábbiak szerint javítja:
„gyártó statisztikai számjele: 14043796-2399-113-01”
„engedélyes statisztikai számjele: 12524482-5121-113-07”
számát elírás miatt, az alábbiak szerint javítja:
„engedélyes statisztikai számjele: 14043796-2399-113-01”
A BIORG tápoldat család javítással egységes szerkezetbe foglalt engedélyokirata jelen
határozat mellékletét képezi.
A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

INDOKOLÁS
A határozat indokolás része nem nyilvános.
Budapest, 2015. január 9.
dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

04.2/121-1/2015

Jordán László
igazgató
P.H.

Kapják:
1. Ügyfél
2. Irattár
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Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
 1/309-1000; Fax: 1/246-2960
E-mail: nti@nebih.gov.hu
www.nebih.gov.hu

Alapokirat száma: 04.2/4033-3/2014 NÉBIH

BIORG TÁPOLDAT CSALÁD FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI
ENGEDÉLYOKIRATA

1. A készítmények kereskedelmi neve: BIORG univerzális tápoldat
BIORG muskátli tápoldat
BIORG orchidea tápoldat
GREEN FORCE univerzális tápoldat
GREEN FORCE muskátli tápoldat
GREEN FORCE orchidea tápoldat
2. A készítmények típusa: műtrágya
3. Gyártó: Biorg Tőzegfeldolgozó és Kertészeti termékeket Előállító és Forgalmazó Kft.
1113 Budapest, Karolina út 16.
statisztikai számjel: 14043796-2399-113-01
Gyártás helyszíne: 8111 Seregélyes Dinnyési út 187/7.
Engedélyes: Biorg Tőzegfeldolgozó és Kertészeti termékeket Előállító és Forgalmazó Kft.
1113 Budapest, Karolina út 16.
statisztikai számjel: 14043796-2399-113-01
4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:
Alapanyagok: EK műtrágyák, víz
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Előírt minőségi feltételek
BIORG univerzális tápoldat, BIORG muskátli tápoldat, BIORG orchidea tápoldat
küllem:zöld színű, szagtalan folyadék
Paraméter

érték

pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)
sűrűség (kg/dm3)
szárazanyag tartalom (m/v%)
N tartalom (m/v%)
P2O5 tartalom (m/v%)
K2O tartalom (m/v%)

6,7
1,0
3,5
0,7
0,5
0,7

megengedett
eltérés
± 0,5
 0,1
 0,4
± 0,14
± 0,1
± 0,14

GREEN FORCE univerzális tápoldat, GREEN FORCE muskátli tápoldat, GREEN FORCE orchidea
tápoldat
küllem: zöld színű, szagtalan folyadék
Paraméter

érték

pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)
sűrűség (kg/dm3)
szárazanyag tartalom (m/v%)
N tartalom (m/v%)
P2O5 tartalom (m/v%)
K2O tartalom (m/v%)

6,9
1,0
5,0
1,2
1,6
1,8

megengedett
eltérés
± 0,5
 0,1
 0,4
± 0,24
± 0,32
± 0,36

A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások
As tartalom (mg/l)
Cd tartalom (mg/kg P2O5)
Co tartalom (mg/l)
Cr tartalom (mg/l)
Cu tartalom (mg/l)
Hg tartalom (mg/l)
Ni tartalom (mg/l)
Pb tartalom (mg/l)
Se tartalom (mg/l)

legfeljebb
legfeljebb
legfeljebb
legfeljebb
legfeljebb
legfeljebb
legfeljebb
legfeljebb
legfeljebb

10,0
20,0
50,0
100,0
100,0
1,0
50,0
100,0
100,0

5. Felhasználható:
BIORG univerzális tápoldat
-

valamennyi kerti növény tápoldatozására tavasztól őszig hetente egy alkalommal, 2 %-os
töménységben (40 ml/2 liter víz) kijuttatva,
szobai növények tápoldatozására tavasztól őszig hetente egy alkalommal, 2 %-os töménységben
(40 ml/2 liter víz), ősztől tavaszig kéthetente, 1 %-os töménységben (20 ml/2 liter víz) kijuttatva.
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BIORG muskátli tápoldat
Muskátlifélék tápoldatozására
- a beültetést követő harmadik héten kezdve, majd tavasztól őszig hetente, 3 %-os töménységben
(30 ml/1 liter víz) kijuttatva,
- teleltetett muskátlik esetében ősztől tavaszig kéthetenként, 1,4 %-os töménységben (20 ml/1,5 liter
víz) kijuttatva.
BIORG orchidea tápoldat
Orchideák tápoldatozására egész évben 3-4 hetenként 3 %-os töménységben (30 ml)/1 liter víz)
kijuttatva.
GREEN FORCE univerzális tápoldat
-

valamennyi kerti növény tápoldatozására tavasztól őszig hetente egy alkalommal, 1 %-os
töménységben (20 ml/2 liter víz) kijuttatva,
szobai növények tápoldatozására tavasztól őszig hetente egy alkalommal, 1 %-os töménységben
(20 ml/2 liter víz), ősztől tavaszig kéthetente, 0,5 %-os töménységben (10 ml/2 liter víz)
kijuttatva.

GREEN FORCE muskátli tápoldat
Muskátlifélék tápoldatozására
- a beültetést követő harmadik héten kezdve, majd tavasztól őszig hetente, 2 %-os töménységben
(20 ml/1 liter víz) kijuttatva,
- teleltetett muskátlik esetében ősztől tavaszig kéthetenként, 1,4 %-os töménységben (10 ml/1,5 liter
víz) kijuttatva.
GREEN FORCE orchidea tápoldat
Orchideák tápoldatozására egész évben 3-4 hetenként 1,5 %-os töménységben (30 ml)/2 liter víz)
kijuttatva.
6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok
6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjelek, R-, S- és különleges S- mondatok a 67/548 EGK és
1999/45/EK irányelvek alapján
6.1.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel: nem jelölésköteles
6.1.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok: 6.1.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:
S2
S 13
S 20/21
S 36/37/39

Gyermekek kezébe nem kerülhet.
Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

6. 1. 4. Védőfelszerelés előkészítőknek és felhasználóknak:
Védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, védőlábbeli, lakossági (esetenkénti) kis
mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.
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6.2. Veszélyességi besorolás, veszélyjelek, H- és P- mondatok az 1272/2008/EK rendelet alapján
6.2.1. Veszélyt jelző piktogram 6.2.2. Figyelmeztetés: 6.2.3. Veszélyességi osztály: 6.2.4. Figyelmeztető H-mondatok:6.2.5. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:
P102
P264
P270
P280
P302 + P352
P305+P351+P338

Gyermektől elzárva tartandó.
A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés
folytatása.

6.3. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
6.4. Munkaegészségügyi előírások:
Óvatos munkával kerülni kell a szer kifolyását, a tömény szer szembe, bőrre jutását, belégzését,
esetleges lenyelését. Munka végeztével kézmosás, alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás
szükséges. Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.
6.5. Elsősegély nyújtási eljárás:
Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.
7. Környezetvédelmi előírások:
Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba,
állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.
Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi
területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő
előzetes hozzájárulásával 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.
8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osztály.
9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság
9.1. Csomagolóanyag, töltősúlyok: 0,33- 0,5-1,0-3,0 literes polietilén flakon
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9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:
Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1.,2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja,
valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.
A címkén a 6.1. és 6.2. pontok szerinti besorolások közül csak az egyiket lehet feltüntetni!
2015. június 1. után a címkén csak a 6.2. pont szerinti besorolás tüntethető fel!
9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös, de fagymentes, fedett helyen
9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban korlátlan ideig
10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310520
11. Egyéb előírások: 12. Az engedély érvényessége: 2024. november 13.
Budapest, 2015. január 9.

dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató
P.H.
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