
Mell6klet a $oa/U76-2/2020. nEBtt-t szdm0 hatdrozathoz

Nemzeti Elelmiszerl6nc-biztons6gi Hivatal
Nov6ny-, Talaj- 6s Agrdrkornyezet-v6delmi lgazgat6sdg

)( 1118 Budapest, Budadrsi Ut 141,145.
I +36 (1) 309 1000

E-mail: tea@nebih.Hov.hu
portal.nebih.gov.hu

Alapokirat szima: 04.2/7 6l-1 12016. H

FORGALOMBA HOZATALI ES FELHASZNATASI
ENGEDBTYOrcRAT

l. A k6szitm6ny kereskedelmi nevez Bodrogkeresztilri Riolittufa

2. A k6szitm6ny tipusa: iisvrinyi tnigya

3. G1,{rt6: Colas Eszakkd Kft.
3915 Tarcal, Malom u. 10.

statisztikai szdmjel: I 05801 25-08 1 I -l I 3-05

Enged6lyes: Colas Eszakkd Kft.
3915 Tarcal, Malom u. 10,

statisaikai szimjel: 10580125-081 1 -l l3-05

4. Alapanyagok, el6irt minds6gi felt6telek:

Alap anyagok: riolittufa

B6nya: Bodrogkeresztur I.- Riolittufa

El6irt minds6gi felt6telek

kUllem : sztirkdsfeher szinri. szaglalan granul6tumok

param6ter 6rt6k megengedett
elter6s

pH (10 %o-os vizes szuszpenzi6ban) 75 * 0.5
nedvess6g tartalom (m, m%) legfeliebb 25,0
szemcsem6ret eloszl6s

5,0-8.0 mm kozott (m/m%)sz.a.
3,0-5,0 mm kozritt (m/mo/o) sz.a.

1,0-3,0 mm koztitt (m/mo/o)sz.a.

1,0 mm alatt (rr/m%)sz.a.

legfeljebb
legalabb
legaldbb
legal6bb

5,0
40,0
25,0
30,0

terfogattomeg (kgdmr) I I +0, I
K:O tartalom (m/rn9'o) sz.a. legakibb 0.5
Ca (mhn7o) sz.a legal6bb 0,1

Mg tartalom (m/m7o) sz.a. lega'l6bb 0,02
Fe tartalom (m/m%) sz.a. leealdbb o?
Na tartalom (mim%) sz.a. legfeliebb 1.0

Al tartalom (mim?i,) sz.a. legfeliebb 1.0

L

ffi{h
ilETEII
][di fl



Melleklet a 630017475-212020. nEBIH szdm6 hatdrozathoz

As tqrtalom (mg&g) sz.a. leefeliebb 10,0
Cd tartalorn (rng'kg) sz.a. legfeljebb 2,0
Co tartalom (mg,&g) sz.a. legfeliebb 50,0
Cr tartalom (mgikg) sz.a. legfeljebb 100,0
Hg tartqlom (mg/kg) sz.a. legfeljebb 1,0
Ni tartalom (mgt<g) sz.a. leefeliebb 50.0
Pb tartalorn (mgrkg) sz.a. leefeliebb 100,0
Se tartalorn (mg&g) sz.a. legfeljebb 5,0

5. Felhaszndlhat6:

- szant6ftildi ndv6nyekndl vetds. iiltet6s elott. 30 t/ha mennyisdgben kisz6n,a ds 20 cm-es melysdgben a
talajba dolgozva,

- kert6szeti kultrir6kban
- tive8 6s folia alatti z61ds6g- ds diszndvdnl,termesztesben vet6s. tiltetes elott 1 kg/m2 mennyis6gben

kisz6rva 6s 30 crn-es m6lys6gbe bedolgozva,
- pal6ntanevelesben l-3 kg/m2 rneruryis6gben kisz6n a es 0-10 cm-es melysegbe bedolgozva,
- fijldkeverekekhez 20-30 %-os aranyban hozzdkeverve,
- szabadftildi termeszt6sben z<ilds6g- ds diszndvdnl.temtesztesben vetes. tiltetes elott 1-2kglm2 illetve

10-20 Uha mennyisegben kisz6rva 6s 30 cm-es mdlysegbe bedolgozva,
- szol6 es gf iim<ilcstelepitdsndl 0.5- 1,5^kg/tilteto gcidrir mennyisdgben az tilteto g<iddrbe keven,e.
- szol<iiskoliban, faiskol6ban 1-3 kdm' mennyis6gben kisz6rva 6s bedolgozva,
- gyepek. prizsitok telepitdse elott l-2 kdm' menny.is6gben kisz6n'a es bedolgozva.

6. \/esz6lyess6gi besorolds az 127212008NK rendelet alapjin

6.1. GHS piktogram: -

6.2. Figl'elmeztet6s: -

6.3. Figl'elmeztetd H-mondatok: nem jeltil6sktiteles *

*cimkdn nern feltrintetendci adat

6.4. Ovint6zked6sekre vonatkoz6 P-mondatok:

Pta2
P264
P270
P280
P284

P302+P352
P305+P351+P338

Gyermektril elz6*, a tartandc).
A hasznalatot kdvetoen a kezet alaposan rneg kell mosni.
A tenn6k haszn6lata kozben tilos enni, inni vagy doh6nyozni.
Vedcikesztl'tVr,ddoruha/szemvddo/arcvedci haszn6lata kotelezo
Nem megfelelci szellozds esetdn ldgzesvddelem k6telezr!: (ArP:)
szrirobetettel ell6tott por elleni legzdsvedci
HA B6RRE KERUL: Lemos6s b,i rzappunosvizzel,
SZEMBE KERULES eseten: Tcibb percig tartd 6r,aros oblit6s
vizzel. Adott esetben a kontaktlencsek eltdvolitdsa, ha krinnyen
megoldhato. Az iiblites folytatdsa.
A tartalom/edeny elhelyezese: telepiilesi hulladdkkent kezelheto.
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6.5. Munkaegdszs6gtiryi vf,rakozrisi id6: 0 nap

6.6. Els6seg6ly nyfjtfsi eljirr{s:

M6rgez6s esetdn vagy annak gyanujakor a munkdt azonnal felbe kell szakitani. Helyszini elsosegdly utan
(l6sd 6ltal6nos eljiir6s) orvosi, int6zeti ell6t6st kell biztositani.

7. Ktirnl'ezeh'6delmi el6irdsok:

Tilos a k6szitnrenyt, fel nem haszn6lt marad,ekit, azzal szennyezett csornagol6burkolatiit foly6kba,
rill6vizekbe, vizfoly6sokba, tiiroz6kba juttatni.

Bioszf6ra rezen,dtumokban, fokozottan r,6dett ter0leteken felhaszndLlsuk tilos! Termeszetvedelmi
ter[ileteken. nemzeti parkokban es t6ivddelmi kdrzetekben kiz6r6lag az illet6kes temrdszetr,edelmi kezelo
el ozetes hozzi$itrulits6r,al j uttathato ki.

A vizi szen'ezetek vedelme es a vizminoseg biztosit6sa erdekdben tilos a keszitmdnf. az ttllo- es foly6vizek
partjdt6l sz6rnitott 50 m-es t6vols6gon beliil tdrolni 6s kijuttatni.

8. Ttiz- 6s robbanr{s vesz6lyess6gi besorol{s: nem jeloldskoteles

9. Csomagolis, tArok{s, eltarthatdsrig

9.1. Csomagokianyag, ttiltdsfilyok: 5, I0, 15, 20, 25, 50 kg-os polietil6n vagy papir zs6kban, bigbag
zs6kban, omlesztve

9.2. Csomagol6eszkdztin illetl'e kis6r6okm dnyon feltlintetend 6 adatok:

Gy6rt6si d6tum, az engedely szdma, az enged6lyokirat 1.,2.,3.,5., 6., 7., 8., 9., 10. es 12. pontja,
valamint 4. pontj6b6l a hat6anyag tartalom.

9.3. Tdrolisi ktirtilmdnyek: szbraz, fedett helyen

9.4. Eltarthat6srig ideje: eredeti, zirt csomagoldsban, omlesztve foliatakar6ssal korliitlan ideig

1 0. Kdrelm ezd frltal megadott v{mtarifas z{m: 75 1 7 1 0

11. Ery6b el6ir{sok; -

12. Az enged6ly 6rv6nyess6ge:2026. febru6r 4.

Budapest, 2020. rn6jus 29

Jordin Lr[szl6
igazgatit
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