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

Terrasan táprúd család általános forgalomba hozatalát és felhasználását az alábbi feltéte-

lekkel  

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: lassú feltáródású, összetett komplex, szervesanyaggal dúsított műtrágya 

 

3. Előírt minőségi paraméterek: 

 

Terrasan guanos táprúd zöldnövényekhez 
 

küllem: zöld színű, jellegzetes szagú, kb 4,5 cm hosszú rudacskák 

N tartalom (m/m%)sz.a.      10,0 ± 0,5 

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

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

 

Terrasan guanos táprúd virágzó növényekhez 
 

küllem: vörösesbarna színű, jellegzetes szagú, kb 4,5 cm hosszú rudacskák 

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

P2O5 tartalom (m/m%)sz.a.       14,0 ± 1,0 

K2O tartalom (m/m%)sz.a.         5,0 ± 0,5 
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A termékcsalád minden tagjára vonatkozó előírások 

 

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

nedvesség tartalom (m/m%)    legfeljebb   2,0 

szervesanyag tartalom (m/m%)sz.a.   legalább 15,0  

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

Cd tartalom (mg/kg)sz.a.    legfeljebb  4,0 

Cr tartalom (mg/kg)sz.a.    legfeljebb 75,0 

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

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

Ni tartalom (mg/kg)sz.a.    legfeljebb 25,0 

Pb tartalom (mg/kg)sz.a.    legfeljebb 50,0 

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

 

4. Felhasználható 

 

Terrasan guanos táprúd zöldnövényekhez 
 

Cserepes levéldísznövények és balkonládás növények tápanyag utánpótlására, 6 hetente a 

cserép széle és a növény közé, egyenletesen elosztva, teljesen a földbe dugva, az alábbi 

adagolás szerint: 

 

cserépátmérő (cm) 9- 12 13- 15 

táprúd (db) 1-2 3-4 

 

A balkonládás növényeknél a növények nagyságától függően növényenként 1- 2 táprudat 

célszerű alkalmazni. 

 

Terrasan guanos táprúd virágzó növényekhez 
 

Cserepes virágos dísznövények és virágos balkonládás növények tápanyag utánpótlására, 6 

hetente a cserép széle és a növény közé, egyenletesen elosztva, teljesen a földbe dugva, az 

alábbi adagolás szerint: 

 

cserépátmérő (cm) 9- 12 13- 15 

táprúd (db) 1-2 3-4 

 

A balkonládás növényeknél a növények nagyságától függően növényenként 1- 2 táprudat 

célszerű alkalmazni. 

 

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: védőkesztyű 
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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 robbanásveszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes, "E" tűzveszélyességi osztály  

 

8. Eltarthatóság  

 

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös, fagymentes helyen, + 5 és + 30
o
C között 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 ) 


