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Targy: BioNitroPhos mikrobiologiai
keszitmeny forgalomba hozatali es
felhaszna.lasi engedeIye

Variplast KFT
1028 Budapest, Gyopar u. 14.

A 2000. evi 35. Tv 37. §-a es a 812001. FVM szamu rendelet 2. §-a alapjan a
BioNitroPhos mikrobiologiai keszitmeny forgalomba hozatalat es felhasznilasat az
alabbi feitetelekkel

engedlHyezem:

1. Gyart6: Variplast KFT
1028 Budapest, Gyopar u. 14.
Statisztikai szamjel: 10546754741712201

2. Termektipus: mikrobiologiai keszitmeny

Kerelmezo altaI megadott vamtarifaszam: 310100

3. ElOirt minosegi parameterek:
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kUllem: fekete, jellemz6 gombaszagti folyadek

pH
szarazanyag tartalom (m/m%)
PzOs tartalom (m/yO,Io)sz.a.
KzO tartalom (m/yO,Io)sz.a.
Osszesira-szam (db/em3)
Osszes mikrogomba szam (db/em3)

Azotobacter sp.(db/ em3)

Azospirillium sp.(db/ em3)
Pseudomonas fl.(db/ em3)

Phaneroehaete eh. (db/ em3)
Trametes verso (db/ em3)



As tartalom (mg/kg) sz.a.
Cd tartalom (mg/kg) sZ.a.
Co tartalom (mg/kg) sZ.a.
Cr tartalom (mg/kg) sZ.a.
Cu tartalom (mg/kg) sZ.a.
Hg tartalom (mg/kg) sZ.a.
Ni tartalom (mg/kg) sZ.a.
Pb tartalom (mg/kg) sZ.a.
Se tartalom (mg/kg) sZ.a.

4. Felhasznalhato
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Valamennyi nbvenykulttmiban felhaszmilhat6. Alkalmazasi d6zisa a talaj pH
tartomanyanak valamint a csapadek mennyisegenek fuggvenye.
Csapadekkal j61 elhitott terilleteken, 6,5-7,5 pH tartomanyba es6 vaIyog fizikai feIesegu
talajokon, 10 I/ha mennyisegben, 300-500 I/ha vizmennyiseggeI keIl a talajra kijuttatni.

Csapadekszegeny terilleteken a talaj fizikai feIeseget61 fugg6en 11-13 I/ha, az ajanlott
mennyiseg.

5. Veszelyesseg, munkaegeszsegiigyi ovorendszabalyok

Veszellyel: nem jelbleskbteles

A veszelyes anyagok biztonsagos hasznalatara utaI6 S mondatok

S 1/2
S13
S 36/37/39

Elzarva es gyermekek szamara hozzaferhetetien helyen tartand6.
EleImiszert6I, ita1t61 es aIlati takarmanyt61 tavol tartand6.
MegfeleI6, ved6ruhazatot, ved6kesztylit es szem/arcved6t kell viselni.

Munkaegeszsegiigyi varakozasi id6: 0 nap

Ovatos munkaval kerillni kell a szer kifolyasat, a tbmeny szer szembe, b6rre jutasat,
esetieges Ienyeleset. Munka kbzben tbbbszbri kezmosas, munka vegeztevel alapos
tisztalkodas, zuhanyozas es ruhavaItas sziikseges. Mergezeskor vagy annak gyanujakor a
munkat azonnal feIbe kell szakitani, majd a heIyszini eIs6segeIy utan orvosi intezeti
ellatast kell biztositani.

Ved6feIszereles eI6keszit6knek es felhasznal6knak: ved6ruha, ved6Iabbeli ved6kesztyli,
ved6kalap, ved6szemiiveg. Lakossagi ( esetenkenti ) kis mennyisegu felhasznaIas esten
ved6kesztyli.

6. Kornyezetvedelmi elOirasok

Tilos a keszitmenyeket, azok fel nem hasznaIt maradekat, azzal szennyezett csomagol6
burkolatot foly6kba, aIl6vizekbe, vizfolyasokba, taroz6kba juttatni.

7. Tiiz- es robbanas veszelyessegi besorolas: nem tuzveszelyes, "E" tuzveszeIyessegi
osztaly



8. Eltarthatosag
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Szaraz, huv6s helyen, (1-5-10-20 literes muanyag tlakonban illetve kanmiban, ledig
tartaIykocsiban) :

4-5°C-on 6-8 h6napig
6-9°C-on 6-8 hetig
10-12°C-on 3-4 hetig eltarthat6.

9. Egyeb elOirasok

A keszitmeny nem tartalmazhat csirazast, n6vekedest gatl6 anyagokat, karanten gyomok
magvait illetve ezek vegetativ reszeit, human-, aIlat- es n6veny egeszsegiigyi szempontb61
karas, fertozo makro- es mikroszervezeteket, mergezo, szennyezo es radioaktiv anyagokat.

K6telezo jelzes a csomagol6burkolaton a gyartasi datum, az engedelyokirat 1.,2., 4.,5.,
6.,7., 8. es 10. pontja, valamint 3. pontjab61 a hat6anyag tartalom.

10. Az okirat ervenyessege: 2014. marcius 9.

Budapest, 2004. marcius 9.

Dr. Eke Istvan s.k.

foosztalyvezetO


