
BIOMASS
super

.A.S.A. ORGANIC
                     komposzt

Gyártó/Forgalmazó:
.A.S.A. Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Kft.

2360 Gyál, Kőrősi út 53. (stat.sz.: 11773645-3811-113-13) 

Engedélyes: ELMOLIGHT Bt.
8300 Tapolca, Kossuth u. 2. (stat.sz.: 27267376-3822-212-19)

Forgalomba hozatali engedély száma:  04.2/1057-1/2013; Érvényessége: 2023.02.20.

Szennyvíziszap, lignocellulóz adalékanyag és oltóanyag 
felhasználásával készült.
Összetétel* - m/m% sz.a.:
Nitrogén (N): min. 1,0
Foszfor (P): min. 0,5
Kálium (K2O): min. 0,5

*Szerves anyagokhoz kötve természetes összetételben.

A BIOMASS SUPER .A.S.A. ORGANIC komposzt minden grammja a talaj termékenységéért fele-
lős, hasznos mikroorganizmusok koncentrátuma:
 - a fő (N, P, K) tápanyagok mellett a növényi élethez nélkülözhetetlen mikroelemeket, humuszanyagokat és bioaktív anyagokat 
is tartalmaz,

- a szerves kötésben lévő tápelemek hatékonyan hasznosulnak,

- előnyösen egységesíti a műtrágyák tápanyag-utánpótló és az istállótrágyák szervesanyag-pótló, talajélet-élénkítő hatását.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT: 

- magvetés vagy  palánták alá a talajba kell bedolgozni szabadföldön 1-3 kg/m2, hajtatásnál 5 kg/m2, földkeverék készítésénél 
100-200 kg/m3 adagolásban,

- szőlőoltvány, díszfa, díszcserje, gyümölcsfa telepítéséhez a készítményt össze kell keverni a talajjal, majd 8-10 cm-rel a gyö-
kérzet alá helyezni az alábbi dózisban: szőlőoltvány, díszfa, díszcserje esetén 0,3-0,5 kg/tő, gyümölcsfa estén 3-4 kg/ültetőgödör.

Szántóföldi kultúrákban a talaj szervesanyag- és tápanyag-ellátottságától függően 5-17 t/ha, állókultúrák esetében a komposz-
tot azonnal a termőrétegbe kell dolgozni 5-15 t/ha mennyiségben, rekultivációhoz a talajvédelmi tervben meghatározott meny-
nyiségben kell kiszórni, majd 15-20 cm-es mélységbe bedolgozni.

Nitrátérzékeny területeken évente legfeljebb 170 kg/ha nitrogén hatóanyag használható fel!

Kalcium (Ca): min. 2
Magnézium (Mg): min. 0,5
Mikroelemek: max 0,35

40 liter



Veszélyességi besorolás: Nem veszélyes

Munkaegészségügyi előírások:
S1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. 
S13 Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
S20/21 Használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
S36/37/39    Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni. Védőfelszerelés előkészítőknek és felhasználóknak: védő-
ruha, védőkesztyű.
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
A munka során kerülni kell az anyag szembe, szájba, sérült bőrfelületre jutását. Munka közben többszöri kézmosás, 
a munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges.
Fertőzés, allergiás megbetegedés  vagy annak gyanújakor a munkát félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegély után 
orvosi ellátást kell biztosítani.

Környezetvédelmi előírások: 
Tilos a készítményt, annak maradékát vagy csomagolóanyagát folyókba, vízfolyásokba, állóvizekbe, tározókba juttatni.
Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti par-
kokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.
A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekben tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 
50 méteres távolságon belül tárolni és kijuttatni.

Tűzveszélyességi besorolás:   „D” - mérsékelten tűzveszélyes

Tárolási előírások:
Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, fedett, naptól védett, hűvös helyen 2 évig minőségromlás nélkül tárolható.
Ömlesztve: felprizmázott állapotban 6 hónapig tárolható szabad ég alatt, havi egy alkalommal történő átlevegőztetéssel. 
A 6. hónap után, illetve csapadékosabb időszakokban laza fóliatakarás javasolt, de a prizmaforma a belső átnedvesedéstől 
megvédi, a felületi réteg levezeti a beszivárgó esővizet.

Termésnövelő anyag vámtarifaszáma: 310100

Gyártási idő:
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