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 Műtrágyák regisztrációs lapja  

az ökológiai termelésre vonatkozó (EU) 2018/848 rendeletnek való megfelelés elbírálására 

 

Kérvényező cég neve:  

Dátum:  

Termék neve (forgalomba 
hozatali név): 

 

 Saját gyártású termék 

 Forgalmazott termék Gyártó:  
 

A termék megegyezik a következő termékkel, amelyet cégünk 
már elbírált és feltett a honlapjára (forgalomba hozatali név, 
gyártó neve): (ha a termékek összetétele megegyezik, további 
információ nem szükséges) 

 

 Szilárd 

 Folyékony 
 

Kérjük, jelölje meg, hogy melyik kategóriában szeretné regisztráltatni a terméket (csak egy 
kategóriát válasszon): 

 Nitrogénben gazdag műtrágya (irányadó értékek: N>5%, P2O5<2%, K2O<2%) 

 Foszforban gazdag műtrágya (irányadó értékek: N<2%, P2O5>5%, K2O<2%) 

 Káliumban gazdag műtrágya (irányadó értékek: N<2%, P2O5<2%, K2O>5%) 

 Keverék műtrágya 
(különféle szerves műtrágyák; makro- és mikroelemeket tartalmazó műtrágyák 

 Meszet, magnéziumot és ként tartalmazó műtrágya  
(meszet tartalmazó műtrágyák, melyek alapja természetes karbonát, gipsz, dolomit, illetve 
műtrágyák, melyek alapja elemi kén) 

 Lombtrágya és mikroelemeket tartalmazó műtrágya 
(mikroelemeket vagy könnyen oldódó kalcium és magnézium összetevőket tartalmazó 
műtrágyák)) 

 Kőzetliszt  

 Talaj adalékanyagok 

 Növény adalékanyagok 
(tápanyagokat csak kis mennyiségben tartalmazó termékek; homeopátiás készítmények; 
Magyarországon engedélyezett termésnövelő termékek) 

 Alga kivonatok  

 Mikroorganizmust tartalmazó készítmény 
(főként mikroorganizmus kultúrákat tartalmazó termékek) 

 Rhizobium baktériumkészítmények / talajoltók / vetőmagadalékok 

 Adalékanyagok műtrágyához, hígtrágyához, trágyához, illetve lebontást és komposztálást 
segítő adalékanyagok 

 Komposzt és fermentált anyagok 
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 Talajtakaró anyagok, cserepek és technikai anyagok 

 Szubsztrátumok és termőföldek:  tőzeggel  tőzeg nélkül 

 Szubsztrát adalékanyagok  Mikroelemeket tartalmazó műtrágya szubsztrátokhoz és 
talajhoz 

Kémiai paraméterek 

Összetevők %-os arányban meghatározva: 

N  %  Mn  % 

P2O5  %  Mo  % 

K2O  %  Na  % 

B  %  S  % 

Ca  %  SiO2  % 

CaO  %  Zn  % 

Co  %  pH   

Cu  %  Só  % 

Fe  %  Só tartalom (Kálium-klorid)  % 

Mg  %  Szárazanyag-tartalom  % 

MgO  %  Szervesanyag-tartalom  % 
 

Termék összetétele 

a) MINDEN összetevő listája, beleértve az adalékanyagokat és a segédanyagokat is: 

    Megjegyzés: Az összetevőknek 100%-ot kell kiadniuk! 

Összetevő 

Százalék 

(összesen 
100%) 

Összetevő 
alapanyaga 

Származási ország 
Gyártó / 

beszállító 

  %    

  %    

  %    

  %    

  %    

  %    

  %    

  %    

  %    

  %    

  %    

  %    

  %    

  %    
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b) Egyéb információ az adalékanyagokról, segédanyagokról (kitöltése kötelező): 

Vannak hozzáadott mikroorganizmusok? Ha igen, melyek azok?  Igen  Nem 

 

Vannak hozzáadott karbamid-impregnált anyagok? Ha igen, melyek azok?  Igen  Nem 

 

Van hozzáadott poliakrilamid?  Igen  Nem 

Vannak hozzáadott (a poliakrilamidon kívüli) flokkulálószerek vagy 
habzásgátlók? Ha igen, melyek azok? 

 Igen  Nem 

 

Vannak hozzáadott tartósítószerek? Ha igen, melyek azok?  Igen  Nem 

 

Vannak hozzáadott komplexképző vagy kelátképző anyagok? Ha igen, melyek 
azok? 

 Igen  Nem 

 

Vannak egyéb hozzáadott adalékanyagok vagy segédanyagok? Ha igen, melyek 
azok? 

 Igen  Nem 

 

Vannak olyan hozzáadott összetevők, mely esetben a molekula mérete < 0.3 μm 

 (nanorészecskék)? Ha igen, melyek azok? 

 Igen  Nem 

 

A termékhez hozzáadott fa adalékanyagok kémiailag kezeltek? Ha igen, milyen 
készítménnyel? 

 Igen  Nem 

 

Adtak hozzá nitrogént az előállítás során? Ha igen, milyen formában?  Igen  Nem 

 

Lebontás (például hidrolízis) történt? Ha igen, kérjük csatolja a hidrolízis 
folyamatleírását a használt adalékanyagok és segéganyagok megjelölésével. 

 Igen  Nem 

 

Vannak egyéb hozzáadott összetevők, adalékanyagok vagy segédanyagok, 
amelyek nem kerültek feltűntetésre a fentiekben? Ha igen, melyek azok? 

 Igen  Nem 

 
 

Kötelező dokumentumok 

Ezek a dokumentumok szintén szükségesek az értékeléshez! 

 Címkék (kísérő dokumentumok) és használati útmutató 

 Gyártási folyamat részletes leírása (beleértve a köztes lépéseket is) 
 

Jelentkezéshez csatolt dokumentumok 

 Nyilatkozat az EU bio rendelet alapján a GMO-veszélyes növényekről (repce, szója, kukorica) és 
mikroorganizmusokról (a formanyomtatvány letölthető innen): 
     (https://www.betriebsmittelbewertung.at/en/zusicherungserklaerung) 

 Laborvizsgálati eredmények 

 Biztonsági adatlapok 

 Nemzeti hatóság által kiállított engedélyokirat 

 Bio összetevők tanúsítványa 

 Egyéb dokumentumok: _________________________________________________________ 
 

https://www.betriebsmittelbewertung.at/en/zusicherungserklaerung
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