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A 2000. évi XXXV. Tv 37. §-a valamint  a 8/2001. (I.26.) FVM számú rendelet 2. §-a alapján a  

Flory
®
 műtrágya általános forgalomba hozatalát és felhasználását  az alábbi feltételekkel 

 

engedélyezem 

 

 

1. Gyártó: PLANTA Düngemittel GmbH 

         D-93128 Regenstauf, Schwanenstrasse 22. 

         Németország 

 

Kizárólagos forgalmazó: Magyar Kwizda KFT 

          1027 Budapest, Kapás u. 31. 

 

2. Terméktípus: összetett komplex műtrágya 

 

3. Előírt minőségi feltételek: 

 

küllem: fehér, szagtalan por 

nedvesség tartalom (m/m%)    legfeljebb              1,0 

pH (10 %-os vizes szuszpenzió)           3,0- 6,0 ±  0,5 

térfogattömeg (g/cm
3
)         0,9 ±  0,1 

szemcseméret összetétel 

 0,25 mm felett (m/m%)   legfeljebb  35,0 

 0,01-0,25 mm között (m/m%)  legalább  45,0 

 0,01 mm alatt (m/m%)   legfeljebb  20,0 

N tartalom (m/m%) sza.a.         8,0 -  20,0 

P2O5 tartalom (m/m%) sz.a.         5,0 -  16,0 

K2O tartalom (m/m%) sz.a.       10,0 -  25,0 

MgO tartalom (m/m%)sz.a.         2,0 -   4,0 

Mn tartalom (m/m%)sz.a.         0,05   ±  50 rel% 

Fe tartalom (m/m%)sz.a.         0,075 ±  20 rel% 

Cu tartalom (m/m%)sz.a.         0,03   ±  50 rel% 

Zn tartalom (m/m%)sz.a.          0,01   ±  50 rel% 

B tartalom (m/m%)sz.a.         0,02   ±  50 rel% 

Mo tartalom (m/m%)sz.a.         0,001 ±  50 rel% 

kelátképzők:EDTA (Mn, Fe, Cu, Zn) 
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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 

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

 

A névleges makroelemtartalomtól való megengedett maximális eltérés 

_____________________________________________________________ 

Az egyes makroelemek mennyisége   Megengedett eltérés 

  (m/m%)     (%) 

_____________________________________________________________ 

  10 alatt     ± 0,5 

  10-20      ± 1,0 

  20 felett     ± 1,5 

_____________________________________________________________ 

Az összes makroelem mennyisége   Megengedett eltérés 

  (m/m%)     (%) 

_____________________________________________________________ 

  20 alatt     ± 1,0 

  20-30      ± 1,5 

  30 felett     ± 2,0 

_____________________________________________________________ 

 

4. Felhasználható 

 

Valamennyi kertészeti kultúra tápoldatozására, öntözésére illetve talaj injektálására, 0,05- 

0,20 %-os töménységben, szaktanácsadás szerint. 

 

5. Méregjelzés, veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok 

 

Méregjelzés: gyakorlatilag nem mérgező 

Veszélyessége közegészségügyi szempontból: mérsékelten 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, zuha-

nyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe 

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

biztosítani. 

 

Védőfelszerelés előkészítőknek és felhasználóknak: védőruha, védőkesztyű, védőkalap, 

védőlábbeli, 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 vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében kerülni kell a műtrágya 

tárolását és felhasználását a természetes és a  természet közeli állapotú vízfelületek, vizes 

élőhelyek közvetlen közelében. 

 

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken nem használható. Természetvédelmi 

területeken, tájvédelmi körzetekben és nemzeti parkokban az illetékes nemzeti park 

igazgatóság előzetes engedélyével juttatható ki. 

 

 

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

 

 

8. Csomagolás, eltarthatóság 

 

0,1, 1,0, 5,0 kg-os polietilén zacskó és 25 kg-os zsák 

 

Száraz, hűvös, fedett, napfénytől védett, éghető, gyúlékony anyagoktól mentes helyen, eredeti, 

zárt csomagolásban  3 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. március 6. 

 

Budapest, 2001. március 6. 

 

 

 

Tar Ferenc s.k. 

mb.főosztályvezető 

 

 

A kiadmány hiteléül: 

 

    (Derzsi Anikó) 

 


