
 
 

 
 
 
 
1. Az engedély száma : 04.2/4893-2/2016 
 

2. A készítmény kereskedelmi neve : Innopellet morzsa  
 
 3. A készítmény típusa:  szerves trágya 
 
4. A gyártó és engedélyes neve, címe, statisztikai s zámjele: 

 
A gyártó neve, címe:  Aufwind Scmack Első Biogáz Szolgáltató  Kft  
                                           5540. Szarvas, Mezőberényi út  0640 hrsz 
 
    A gyártó statisztikai számjele: 14074031-3511-113-04. 
 
    A gyártás helye: Aufwind Scmack Első Biogáz Szolgáltató  Kft (Biogáz üzem) 
                                5540. Szarvas, Mezőberényi út  06/40 hrsz 
 

Az engedélyesek neve és címe:  
                                                     Biotalaj  Kft 

                                                           1126 Budapest, Németvölgyi út 20. 
                                                           statisztikai számjele: 13105019-4120-113-01 
 
                                                           Agrogeo Kft 
                                                           6000.Kecskemét,Wesselényi u 1/A 
                                                           statisztikai számjele: 10310386-7219-113-03 
 
6. A termék pH értéke, szerves anyag és hatóanyag ta rtalma 
 

pH                                           7,0             
Összes N     (m/m %) sz.a.     legalább      2,0 

       ÖsszesP2O5 (m/m %) sz.a.     legalább      3,0 
       ÖsszesK2O  (m/m %) sz.a.     legalább      1,0 
       Összes Ca  (m/m%) sz.a.     legalább       3,0 
       Összes Mg  (m/m%) sz.a.                            legalább       0,5 
       Szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.       legalább                     40,0 

 
7.Felhasználási el őírás :  
 

Szántóföldi kultúrákban  1-1,5 t/ha mennyiségben vetés. ültetős előtt kiszórva 
és a talajba dolgozva. 
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Kertészeti kultúrákban   

• zöldségtermesztésben 2,0-2,5 t/ha mennyiségben vetés, ültetés előtt kiszórva 
és a talajba dolgozva,  

• gyógynövények termesztésben 2,0-2,5 t/ha mennyiségben vetés, ültetés előtt 
kiszórva és a talajba dolgozva, 

• dísznövénytermesztésben 2,0-2,5 t/ha mennyiségben vetés, ültetés előtt 
kiszórva és a talajba dolgozva,  

• fiatal gyümölcsösökben (1 éves kortól) 0,5 kg/növény, termőkorú 
ültetvényekben 2-3 kg/növény ősszel és tavasszal kiszórva és a talajba 
dolgozva, 

• fiatal szőlő ültetvényben (1 éves kortól) 0,5 kg/növény, termőkorú 
ültetvényekben 1,5 kg/növény ősszel és tavasszal kiszórva és a talajba 
dolgozva, 

•  gyepeknél, golfpályákon 0,25 kg/m2 mennyiségben kiszórva és beöntözve.  
 

8. Veszélyességi besorolás:  Az engedélyokirat szerint. 
 
9. Környezetvédelmi el őírások:  Tilos a készítményt, annak fel nem használt 
maradékát, azzal szennyezett csomagoló burkolatot folyókba, állóvizekbe, 
vízfolyásokba, tározókba juttatni. 
 
10. Tűzveszélyességi osztályba sorolás:  nem jelölésköteles 
 
11. Tárolási el őírások:  Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, fedett helyen korlátlan 
ideig eltartható. 
 
12. Gyártási id ő: 2018. 05.08.  
 
13.  A készítmény vámtarifaszáma : 310100 
 
14. Kiszerelés: ömlesztett vagy big-bag  
 
 
 
 
 
   

 

 

 
 

 

     
Szolnoky Tamás ügyvezető  
Agrogeo Kft.    
6000 Kecskemét, Wesselényi  u. 1/A 
Mobil: 70-279-47-47 
agrogeo@mail.opticon.hu   
wwwwww..aaggrrooggeeoo..hhuu 


