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Tárgy: Terrasan folyékony műtrágya család 
általános forgalomba hozatali és 

felhasználási engedélye 

Terrasan Hungária KFT 

2046  Törökbálint II. Depó 

 

 

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

Terrasan folyékony műtrágya család általános forgalomba hozatalát és felhasználását az 

alábbi feltételekkel  

engedélyezem 

 

 

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: összetett komplex, szervesanyaggal dúsított oldatműtrágya 

 

3. Előírt minőségi paraméterek: 

 

Terrasan virágtáp guanoval 
 

küllem: barna színű, guanó szagú folyadék 

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

sűrűség (g/cm
3
)          1,15± 0,1 

N tartalom (m/m%)          7,0 ± 0,5 

NO3-N tartalom (m/m%)         2,0 ± 20 rel % 

NH4-N tartalom (m/m%)         1,5 ± 20 rel % 

NH2-N tartalom (m/m%)         3,5 ± 0,5 

P2O5 tartalom (m/m%)         3,0 ± 0,5 

K2O tartalom (m/m%)         6,0 ± 0,5 
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Terrasan Kaktusztáp 

 

küllem: zöld színű, szagtalan folyadék 

pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)        5,5     ± 0,5 

sűrűség (g/cm
3
)          1,16   ± 0,1 

N tartalom (m/m%)          3,0     ± 0,5 

NO3-N tartalom (m/m%)         1,8     ± 20 rel % 

NH4-N tartalom (m/m%)         1,2     ± 20 rel % 

P2O5 tartalom (m/m%)         5,0     ± 0,5 

K2O tartalom (m/m%)         7,0     ± 0,5 

Fe tartalom (m/m%)          0,02   ± 50 rel % 

B tartalom (m/m%)          0,01   ± 50 rel % 

Zn tartalom (m/m%)          0,002 ± 50 rel % 

Mn tartalom (m/m%)          0,001 ± 20 rel % 

Cu tartalom (m/m%)          0,002 ± 50 rel % 

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

 

Terrasan Hidrokultúrás táp 

 

küllem: zöld színű, szagtalan folyadék 

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

sűrűség (g/cm
3
)          1,12± 0,1 

N tartalom (m/m%)          4,0 ± 0,5 

NO3-N tartalom (m/m%)         2,8 ± 0,5 

NH4-N tartalom (m/m%)         1,2 ± 20 rel % 

P2O5 tartalom (m/m%)         2,0 ± 20 rel % 

K2O tartalom (m/m%)         5,0 ± 0,5 

kelátképző: EDTA 

 

Terrasan Muskátli táp 

 

küllem: zöld színű, szagtalan folyadék 

pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)        4,5   ± 0,5 

sűrűség (g/cm
3
)          1,19 ± 0,1 

N tartalom (m/m%)          8,0   ± 0,5 

NO3-N tartalom (m/m%)         1,4   ± 20 rel % 

NH4-N tartalom (m/m%)         1,2   ± 20 rel % 

NH2-N tartalom (m/m%)         5,4   ± 0,5 

P2O5 tartalom (m/m%)         6,0   ± 0,5 

K2O tartalom (m/m%)         6,0   ± 0,5 

 

Terrasan Blüh-Fix virágtáp guanoval 

 

küllem: barna színű, guanó szagú folyadék 

pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)        4,5   ± 0,5 

sűrűség (g/cm
3
)          1,12 ± 0,1 

N tartalom (m/m%)          4,0   ± 0,5 

NO3-N tartalom (m/m%)         0,6   ± 20 rel % 

NH4-N tartalom (m/m%)         0,2   ± 20 rel % 

NH2-N tartalom (m/m%)         3,2   ± 0,5 
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P2O5 tartalom (m/m%)         3,0 ± 0,5 

K2O tartalom (m/m%)         3,0 ± 0,5 

 

 

A termékcsalád minden tagjára vonatkozó előírások 

 

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

szervesanyag tartalom (m/m%)   legalább 10,0 

sűrűség (g/cm
3
)                    1,1 ± 0,1 

As tartalom (mg/l)     legfeljebb   2,5 

Cd tartalom (mg/l)     legfeljebb   1,0 

Cr tartalom (mg/l)     legfeljebb 10,0 

Co tartalom (mg/l)     legfeljebb 10,0 

Hg tartalom (mg/l)     legfeljebb   1,0 

Ni tartalom (mg/l)     legfeljebb 10,0 

Pb tartalom (mg/l)     legfeljebb 25,0 

Se tartalom (mg/l)     legfeljebb   2,5 

 

4. Felhasználható 

 

Terrasan virágtáp guanoval 
 

Valamennyi szobai, balkon és kerti dísznövény tápoldatozására 1 kupak (25 ml) / 3 liter víz 

töménységben tavasztól őszig hetente egy alkalommal. Az erőteljes növekedésű növények 

június - augusztus között hetente két alkalommal is kezelhetők. 

 

Csak nedves talaj tápoldatozható ! 

 

Terrasan Kaktusztáp 

 

Kaktuszok és más szukkulens növények tápoldatozására 0,5 kupak (12 ml) / 3 liter víz tö-

ménységben a nyári növekedési periódus alatt hetente egy alkalommal. 

 

Terrasan Hidrokultúrás táp 

 

Hidrokultúrák tápanyag utánpótlására 0,5 kupak (12 ml) / 3 liter víz töménységben a növeke-

dési időszakban minden, a nyugalmi időszakban minden második vízszint feltötltésénél. 

 

Terrasan Muskátli táp 

 

Muskátli tápoldatozására 1 kupak (25 ml) / 3 liter víz töménységben tavasztól őszig hetente egy 

alkalommal. Az erőteljes növekedésű növények 2 kupak (50ml) / 3 liter víz töménységben is 

kezelhetők. 

 

Csak nedves talaj tápoldatozható ! 

 

Terrasan Blüh-Fix virágtáp guanoval 
 

Valamennyi szobai, balkon és kerti dísznövény tápoldatozására 1 kupak (25 ml) / 3 liter víz 

töménységben tavasztól őszig hetente egy alkalommal. A szobai növények télen 2-3 hetente 

kezelhetők. 
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Csak nedves talaj tápoldatozható ! 

 

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 elfolyását, elcsepegését, 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. Környezetvédelmi előírások 

 

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. 

 

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

 

8. Eltarthatóság 

 

Száraz, fedett helyen, eredeti zárt csomagolásban, + 5 
o 
C felett 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: 2011. január 29. 

 

 Budapest. 2001. január 29. 

         Tar Ferenc s.k. 

         mb.főosztályvezető 

 

 

A kiadmány hiteléül 

 

( Derzsi Anikó ) 


