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

a Biotita
®

 növénykondícionáló készítmény általános forgalomba hozatalát és 

felhasználását az alábbi feltételekkel  

     engedélyezem: 

 

1.Gyártó: Forteimpex Ingenieria e Importaciones Limitada 

        Ollagüe 8721 Las Condes, Santiago de Chile 

 

 Képviselet: Biotita BT 

            2092 Budakeszi, Rákóczi u. 42. 

 

2. Terméktípus: vitaminokat tartalmazó növénykondicionáló készítmény 

 

3. Előírt minőségi paraméterek: 

 

küllem: vöröses-barna, átlátszó, üledékmentes, szagtalan folyadék 

szárazanyag tartalom (m/m%)  legalább     1,4 

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

pH (eredeti oldat)          6,0   0,5 

N tartalom     (m/v%)    legalább     0,2 

P2O5 tartalom (m/v%)    legalább     0,02 

K2O tartalom (m/v%)    legalább     0,6 

 

As tartalom (mg/l)    legfeljebb    2,5 

Cd tartalom (mg/l)    legfeljebb    1,0 

Co tartalom (mg/l)    legfeljebb  10,0 

Cr tartalom (mg/l)    legfeljebb  10,0 

Hg tartalom (mg/l)    legfeljebb    1,0 

Ni tartalom (mg/l)    legfeljebb  10,0 

Pb tartalom (mg/l)    legfeljebb  10,0  

Se tartalom (mg/l)    legfeljebb    2,5 

 

 

4. Felhasználható 
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Valamennyi szántóföldi és kertészeti növény levéltrágyázására, a tenyészidőszak 

folyamán 1-4 alkalommal, 0,2-0,5%-os töménységben, "cseppenésig" permetezve. 

 

Maximum 6,5 pH kémhatású vízzel keverhető! Más készítményekkel nem keverhető ! 

 

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 elcsepegését, elfolyását, a tömény szer 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, védőkalap,   

védőkesztyű, védőlábbeli, sav elleni védőszemüveg 

 

6. Környezetvédelmi előírások  

 

Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagoló 

burkolatot folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni. 

 

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

osztály. 

 

8.Csomagolás, eltarthatóság 

 

Csomagolás: 1,0 – 5,0 –15 – 20 literes polietilén flakonban ill. kannában 

Száraz, hűvös (+ 15 
o
C alatt) fénytől védett helyen, eredeti, zárt csomagolásban,  6  

hónapig 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. február 28 

 

 

Budapest, 2000. február  28 
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( Derzsi Anikó ) 


