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2890 Tata, Nagykert u. 98. 

 

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

mikrobiológiai készítmény forgalomba hozatalát és felhasználását az alábbi feltételekkel  

 

engedélyezem: 

 

1. Gyártó: HYBYS KFT 

 2890 Tata, Nagykert u. 98. 

Statisztikai számjel: 12577882-7310-113- 11 

 

2. Terméktípus: mikrobiológiai készítmény 

 

Alapanyagok:Azotobacter sp., Azospirillum sp., Herbaspirillum sp., Spirillum sp.,  

Xanthobacter sp., Pseudomonas sp., Bacillus sp., Clostridium pasteurianum, 

adalékanyagok (CaCO3, huminsav, melasz, élesztő), víz 

 

Vámtarifaszám: 380830 

 

3. Előírt minőségi paraméterek valamennyi termékre vonatkozóan: 

 

küllem: sárgás színű, enyhén citromillatú, sűrű baktérium szuszpenzió 

pH (eredeti anyagban)        6,6 ± 0,5 

szárazanyag tartalom (m/m %)  legalább    0,25 

összcsíraszám (db/ml)   legalább    6,6 x 10
8
 

As tartalom (mg/l)    legfeljebb   10,0 

Cd tartalom (mg/l)    legfeljebb     2,0 

Co tartalom (mg/l)    legfeljebb    50,0 

Cr tartalom (mg/l)    legfeljebb  100,0 

Cu tartalom (mg/l)    legfeljebb  100,0 

Hg tartalom (mg/l)    legfeljebb     1,0 

Ni tartalom (mg/l)    legfeljebb    50,0 

Pb tartalom (mg/l)    legfeljebb  100,0 
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4. Felhasználható 

 

A tenyészidőszak folyamán (vetéstől tarlókezelésig) 3-4 alkalommal, szaktanácsadás szerinti 

mennyiségben. Az egy alkalommal felhasználható mennyiség legfeljebb 500 l/ha, éves szinten 

összesen legfeljebb 1000 l/ha. 

 

Baktericid készítményekkel nem keverhető! 

 

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 20/21   A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad 

S 36/37           Megfelelő védőruházatot ,védőkesztyűt és szem/arcvédőt  kell viselni. 

 

 

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap 

 

Óvatos munkával kerülni kell a szer elfolyását, elcsepegését, szembe, bőrre jutását, esetleges 

lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, 

zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén  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. 

 

6. Környezetvédelmi előírások 

 

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

burkolatot folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni. 

 

Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag  az 

illetékes nemzeti park  igazgatóság előzetes engedélyével juttatható ki. Bioszféra 

rezervátumokban, fokozottan védett területeken nem használható.  

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló, 

és a folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni. 

 

 

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

 

8. Eltarthatóság 

 

Száraz, fedett helyen, eredeti csomagolásban (0,5-1-5-10-50-100-1000 literes polietilén 

flakonokban illetve ballonokban), az alábbiak szerint tartható el: 
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 10
o
C alatt   8 hónapig 

  10-20
o
C között  6 hónapig 

  20-30
o
C között  1 hónapig 

  30
o
C felett   14 napig  

 

 

9. Egyéb előírások 

 

A készítmény nem tartalmazhat csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok 

magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból 

káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat. 

 

Kötelező jelzés a csomagolóburkolaton a gyártási dátum, az engedélyokirat 1.,2., 4.,5., 6.,7., 8. 

és 10. pontja, valamint 3. pontjából a hatóanyag tartalom. 

 

 

10. Az okirat érvényessége: 2011. október. 25.  

 

 

Budapest, 2001. október 25. 

 

 

 

 

Dr. Eke István s.k. 

főosztályvezető 

 

 

 

 

 

A kiadmány hiteléül: 

 

    (Derzsi Anikó) 

 

 


