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5000 Szolnok, Konstantin u. 9. 

 

 

Az 1988. évi t. Tvr 14. §-a és az 5/1988. (IV.t6.) MÉM számú rendelet 35. §-a alapján a  

Valagro biostimulátorok 48593/2000 FVM számú általános forgalomba hozatali és 

felhasználási engedélyét 

 

módosítom és egységes szerkezetben adom ki 

 

1. Gyártó: VALAGRO SpA- Zona Industriale 

         66040 PIAZZANO DI ATESSA 

 Olaszország 

 

 Képviselet: MALAGROW Kereskedelmi KFT 

    5000 Szolnok, Konstantin u. 9. 

 

2. Terméktípus: növénykondicionáló anyag 

 

 Alapanyagok:  növényi kivonatok,  nitrogén, kálium 

 

3. Előírt minőségi feltételek: 
 

 

küllem: barna, szagtalan folyadék 

pH (1 %-os vies oldatban)      4,2    ±  0,5 

sűrűség (kg/dm
3
)       1,33  ±  0,1 

szervesanyag tartalom (m/m%)     5,2    ±  0,5 

összes N tartalom (m/m%)      7,0    ±  0,5 

szerves N tartalom (m/m%)      0,3    ±  20 rel. % 

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

K2O tartalom (m/m%)     15,5   ±  1,0 

kristályosodási pont (
o
C)     - 5 

As tartalom (mg/kg)      legfeljebb   2,5 

Cd tartalom (mg/kg)      legfeljebb   2,0 

Co tartalom (mg/kg)      legfeljebb 10,0 
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Cr tartalom (mg/kg)      legfeljebb 10,0 

Hg tartalom (mg/kg)      legfeljebb   1,0 

Ni tartalom (mg/kg)      legfeljebb 10,0 

Pb tartalom (mg/kg)      legfeljebb 10,0 

Se tartalom (mg/kg)      legfeljebb   2,5 

 

 

4. Felhasználható 

 

Kertészeti növények  

- levéltrágyázására a tenyészidőszak folyamán 10-15 naponként 

 - gyümöcsfélékben 2,0 - 3,0 l/ha, 

 - zöldségfélékben 1,5-2,0 l/ha (salátában 1,0 - 1,5 l/ha), 

 - dísznövényekben 1,0 - 1,5 l/ha mennyiségben, 

- tápoldatozására tenyészidőszak folyamán 10-15 naponként, 7,0 - 11,0 liter/ha mennyiség-

ben, szaktanácsadás szerint. 

 

Az esetleges perzselési veszély elkerülésére, önállóan célszerű kijuttatni! 

 

 

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, a tömény szer 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 lejárás) 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. 

 

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken nem használható. Természetvédelmi 

területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben az illetékes természetvédelmi 

igazgatóság előzetes engedélyével juttatható ki. 

 

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

 

Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös, jól szellőző, fagymentes, napsütéstől védett helyen, 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. május 16. 

 

 

Az engedélyokirat kiadásával egyidejűleg a 48593/2000 FVM számú engedélyokirat hatályát 

veszti. A kereskedelemben levő Kendál márkanevű készítmények a szavatossági időn belül de 

legfeljebb 2001. június 30-ig a 48593/2000 okirat szám  feltüntetésével is forgalmazhatók. 

 

Budapest, 2000. szeptember 15. 

 

 

 

Tar Ferenc s.k. 

mb.főosztályvezető 

 

 

A kiadmány hiteléül: 

 

    (Derzsi Anikó) 

 


