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Tárgy: COMPO kétfázisú műtrágya balkon- 

és konténeres növényekhez (6 hónap 

hatástartamú) és a COMPO kétfázisú 

műtrágya cserepes növényekhez  (9 

hónap hatástartamú) forgalomba ho-

zatali és felhasználási engedélye 

 

 

BASF Hungária KFT 

1034 Budapest, Seregély u. 1-5. 

 

 

A 2000. évi 35. Tv 37. §-a és a 8/2001. FVM számú rendelet 2. §-a alapján a COMPO 

kétfázisú műtrágya balkon- és konténeres növényekhez (6 hónap hatástartamú) és a 

COMPO kétfázisú műtrágya cserepes növényekhez (9 hónap hatástartamú) forgalomba 

hozatalát és felhasználását az alábbi feltételekkel  

 

engedélyezem: 

 

 

1. Gyártó:  COMPO GmbH & Co. KG 

48157 Münster, Gildenstrasse 38. 

Németország 

Statisztikai szám: 48081301 

 

Az engedély tulajdonosa:  BASF Hungária KFT 

 1034 Budapest, Seregély u. 1-5. 

 Statisztikai szám: 10579194 5162 12301 

 

2. Terméktípus: műtrágya 

 

Vámtarifaszám: 310510 

 

3. Előírt minőségi paraméterek: mindkét termékre vonatkozó előírások 

 

küllem: zöld(70%) és szürke(30%) színű, szagtalan granulátumok 

nedvesség tartalom (m/m%)     legfeljebb    5,0 

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

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

szemcseösszetétel 

2,0-4,0 mm között (m/m%)   legalább  90,0 

4,0 mm felett (m/m%)   legfeljebb    5,0 

2,0 mm alatt (m/m%)    legfeljebb    5,0 
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N tartalom (m/m%)sz.a.        15,0     - 1,1 

NO3-N tartalom (m/m%)sz.a.          6,8     - 1,5 

NH4-N tartalom (m/m%)sz.a.          8,2     - 1,5 

P2O5 tartalom (m/m%)sz.a.          9,0     - 1,1 

vízoldható K2O tartalom (m/m%)sz.a.      14,0     - 1,1 

MgO tartalom (m/m%)sz.a.          2,0     - 0,5 

S tartalom (m/m%)sz.a.          4,0     - 0,9 

Fe tartalom (m/m%)sz.a.          0,37   -20 rel % 

Mn tartalom (m/m%)sz.a          0,04   -20 rel % 

Zn tartalom (m/m%)sz.a.          0,014 -20 rel % 

Cu tartalom (m/m%)sz.a.          0,035 -20 rel % 

B tartalom (m/m%)sz.a.          0,02   -20 rel % 

Mo tartalom (m/m%)sz.a.          0,01   -20 rel % 

 

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

Cd tartalom (mg/kg)sz.a.    legfeljebb     3,0 

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 

Se tartalom (mg/kg)sz.a.    legfeljebb     5,0 

 

4. Felhasználható 

 

Balkonládás és konténeres, valamint cserepes növények termesztő közegébe 7 g/liter 

termesztő közeg mennyiségben keverve, a kijuttatás ( bekeverés) idejétől kezdődően 6 illetve 

9 hónapon keresztül biztosítja a növények tápanyag utánpótlását. 

 

5. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok 

 

Veszélyjel: nem jelölésköteles 

 

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok 

 

S 1/2             Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó 

S 13             Élelmiszertől,italtól és állati takarmánytól távol tartandó. 

S 36/37        Megfelelő védőruházatot ,védőkesztyűt 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, zuha-

nyozás 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. 

Lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.  
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6. Környezetvédelmi előírások 

 

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

burkolatot folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni. 

A természetes biódiverzitás megőrzése érdekében természetvédelmi területeken, nemzeti 

parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag  az illetékes nemzeti park  igazgatóság előzetes 

engedélyével juttatható ki. 

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken nem használható. 

 

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

 

8. Eltarthatóság 

 

Eredeti, zárt csomagolásban (400 g-os légmentesen lezárt papír + karton dobozban), száraz, 

hűvös, szabályos növényvédő szer raktárban gyakorlatilag korlátlan ideig eltartható. 

 

9. Egyéb előírások: 

 

Kötelező jelzés a csomagolóburkolaton a gyártási dátum a  hatóanyag tartalom valamint az 

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

A termékismertetőben az okirat 3. pontjában leírtakat kell szerepeltetni. 

 

10. Az okirat érvényessége: 2011. július 23. 

 

 

 

 

Budapest, 2001. július 23. 

 

 

         Dr. Eke István s.k. 

         főosztályvezető 

 

A kiadmány hiteléül: 

 

   (Derzsi Anikó) 


