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Tárgy: Terrasan földkeverék általános 

forgalomba hozatali és felhasználási 

engedélye 

Terrasan Hungária KFT 

2133 Sződliget, Klapka u. 2. 

 

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

alapján a Terrasan földkeverék 48573/2000 FVM számú általános forgalomba hozatalát és 

felhasználását az alábbiak szerint  

 

módosítom és egységes szerkezetben adom ki: 

 

 

1. Gyártó: Terrasan Haus + Gartenbedarf GmbH  Co. KG. 

        D-86641 Rain am Lech, Nelkenweg 4. 

        Németország 

 

  Képviselet: Terrasan Hungária KFT 

  2046 Törökbálint II.Depó 

 

2. Terméktípus: termesztőközeg 

 

 Alapanyagok:  zöldkomposzt, kéregkomposzt, agyag, tőzeg, farost 

 

 

Az egyes   növényfajok igénye alapján a termék előállításánál felhasznált alapanyagokat és 

koncentrációjukat a címkén fel kell tüntetni. 

 

A termékben maximálisan  mgengedhető alapanyagok (m/m%) 

kéregkomposzt agyag tőzeg farost 

25 30  45 

25  75  

 

 

3. Előírt minőségi paraméterek: 

 

küllem: sötétbarna, intenzív földszagú, növényi rostokat is tartalmazó morzsalékos anyag 

térfogattömeg (kg/dm
3
)    legfeljebb   0,8 

szárazanyag tartalom (m/m%)  legalább  45,0 

szervesanyag tartalom (m/m%)sz.a.  legalább  30,0 
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pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)                 5,5 - 7,5 

összes vízben oldható sótartalom  legfeljebb   2,0 

szemcseösszetétel 

 20 mm alatt (m/m%)sz.a.  legalább  100,0 

N tartalom (m/m%) sz.a.   legalább   0,3 

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

K2O tartalom (m/m%)sz.a.   legalább   0,3 

CaCO3 tartalom (m/m%)sz.a.   legalább   5,0 

 

As tartalom (mg/kg)sz.a.   legfeljebb  15,0 

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 

Cu 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 

 

 

 

4. Felhasználható 

 

Az egyes  növényfajok termesztő közeg igényeit figyelembe véve összeállított különböző 

összetételű készítmény  felhasználható cserepes, konténeres, balkonládás ( virágos és levél 

dísznövények) termesztő közegeként, dísznövények szaporítóközegeként, valamint., díszfák, 

díszcserjék telepítéséhez 5-10 l / ültetőgödrönként 

Valamennyi földkeveréket az ültetést követő harmadik héttől célszerű tápoldatozni ! 

 

 

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 szóródását, porlódását, 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, védőkesztyű 

Lakossági ( esetenkénti ) kis mennyiségű felhasználás esetén  védőkesztyű 

 

6. Környezeti veszélyek megelőzése 

 

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

folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni. 

A fel nem használt maradékot, a készítménnyel szennyezett csomagoló eszközt hulladéknak 

kell tekinteni.  

A készítmény tárolása során el kell kerülni a talaj , talajvíz és a felszín alatti vizek 

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

 

8. Eltarthatóság 

 

Száraz, fedett helyen, eredeti zárt csomagolásban, + 5 
o 
C felett korlátlan ideig eltartható. 

 

9. Egyéb előírások 

 

Kötelező jelzés a csomagolóburkolaton a gyártási dátum valamint  az engedélyokirat 1.,2.,4.,5., 

6.,7., 8. és 10. pontja. 

 

A tőzeg tartalmú készítmények Blühfix márkanéven  a tőzeg nélküli készítmények Plantania 

márkanéven forgalmazhatók az OBI áruházakban. 

 

Az engedélyokirat kiadásával egyidejűleg a 48573/2000 FVM számú általános forgalomba 

hozatali és felhasználási engedélyokirat hatályát veszti. A készítmény 2001. december 31-ig az 

eredeti engedélyokirat számon is forgalomba hozható. 

 

10. Az okirat érvényessége: 2010. május 16. 

 

 

Budapest, 2001. március 19. 

 

 

 

         Tar Ferenc s.k. 
         mb.főosztályvezető 

 

 

A kiadmány hiteléül 

 

   ( Derzsi Anikó ) 

 

 

 

 

 


