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

Karbamid (Novomoszkovszkaja) általános forgalomba hozatalát és felhasználását az 

alábbiak szerint 

engedélyezem: 

 

1. Gyártó: AZOT Novomoszkovszkaja A.K. 

        Oroszország 

 

    Forgalmazó: Hydro Hungary KFT 

        1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. 

 

2. Összetétel: 46 % nitrogént tartalmazó műtrágya 

 

3. Előírt minőségi paraméterek: 

 

küllem: fehér, szagtalan granulátum 

térfogattömeg (kg/dm
3
)         0,7 ± 0,1 

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

szemcseösszetétel 

 1,0 mm alatt (m/m%)sz.a.   legfeljebb   2,0 

 1,0-4,0 mm között (m/m%)sz.a.  legalább  98,0 

N tartalom (m/m%) sza.a.       46,0 ± 1,5 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

4. Felhasználható 

 

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúrában a szaktanácsadásnak megfelelő területi 

dózisban. 
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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) után orvosi intézeti ellátást 

kell biztosítani. 

 

Védőfelszerelés előkészítőknek és felhasználóknak: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, 

védőlábbeli, védőszemüveg. Porló anyaggal zárt térben történő tartós munkavégzés esetén por 

elleni légzésvédő.  

Lakossági ( esetenkénti ) kis mennyiség felhasználása esetén: védőkesztyű. 

 

6. Környezetvédelmi előírások 

 

Tilos a készítményt, annak 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 természetközeli állapotú vízfelületek, vizes 

élőhelyek közvetlen környezetében.  

 

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

 

8. Eltarthatóság 

 

Száraz, fedett helyen, szakszerű tárolás mellett, - 15 és + 40 
o
C közötti hőmérsékleten, 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. február 28. 

 

 

 

Budapest, 2000. február 28. 

 

         Dr. Eke István s.k. 

         főosztályvezető 
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