Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ
Növény-, Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
1118 Budapest, Budaörsi út 141 – 145.
1/309 – 1000; Fax: 1/246-2942

PREDKLADATEĽ: Botosné Olasz Zsuzsanna

PREDMET:

ČÍSLO ROZHODNUTIA: 02.5/10884-2/2010

povolenie predaja používania
zeminy Leier

POČET STRÁN: 4
PRÍLOHY: Povoľovací list, pre predaj a používanie

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ ako orgán pred dohľad nad potravinovou
bezpečnosťou (ďalej iba: povoľovací orgán) vydal vo veci žiadosti zákazníka Leier Hungária KFT ( 9024
Győr, Baross Gábor u. 42. ) o vydanie povolenia na predaj a používanie zeminy Leier nasledujúce
ROZHODNUTIE
Povoľovací orgán vydal povolenie na predaj a používanie Leier zeminy na základe nasledovných
podkladov:
1. Obchodný názov výrobkov:
2. Typ výrobku:
3. Výrobca:

Leier zemina
Leier muškátová zemina
zemina
Leier Hungária KFT, 9024 Győr, Baross Gábor u. 42.
ICO: 11138075 – 2361 – 113 – 08

Výrobňa:

9545 Jánosháza, P .O. Box 15

Oprávnenie vydané pre:

Leier Hungária KFT, 9024 Győr, Baross Gábor u. 42.
ICO: 11138075 – 2361 – 113 – 08

4. Suroviny, predpísané kvalitatívne podmienky:
Suroviny:
- rašelina ( dodávaná spoločnosťou Durpeta, Litva ) ( 20 % objemových )
- rašelina (dodávaná spoločnosťou Nordtorf, Litva ) ( 20 % objemových )
- rašelina zalakomár ( 20 % objemových )
- rašelina alsórajka ( 20 % objemových )
- zelený kompost vlastnej výroby ( 15 % objemových )
- hlina ( 5 % objemových )

Predpísané kvalitatívne podmienky
Predpisy platné pre obidva výrobky
vzhľad:

tmavohnedá, drobivá látka

objemová hmotnosť ( kg/m3 )

najviac

0,8

obsah sušiny ( m/m % )

najmenej

45,0

obsah organických látok ( m/m % )

najmenej

12,0

celkový obsah vo vode rozpustných solí

najviac

2,0

pH ( 10 % vodný roztok )

6,7 ± 0,5

obsah N ( m/m % )

najmenej

0,3

obsah P2O5 ( m/m % )

najmenej

0,1

obsah K2O ( m/m % )

najmenej

0,3

veľkosť častíc výrobku
– podiel častíc s veľkosťou pod 20 mm ( m/m % )

100,0

obsah As ( mg / kg )

najviac

15,0

obsah Cd ( mg / kg )

najviac

2,0

obsah Co ( mg / kg )

najviac

50,0

obsah Cr ( mg / kg )

najviac

100,0

obsah Cu ( mg / kg )

najviac

100,0

obsah Hg ( mg / kg )

najviac

1,0

obsah Ni ( mg / kg )

najviac

50,0

obsah Pb ( mg / kg )

najviac

100,0

obsah Se ( mg / kg )

najviac

5,0

5. Použitie:
Leier zemina: zemina pre pestovanie izbových a exteriérových okrasných rastlín, zlepšenie vlastností
zeminy záhradných okrasných rastlín
Leier muškátová zemina: zemina pre pestovanie muškátov a iných črepníkových rastlín

6. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
6.1 Bezpečnostná trieda, označenie: nie je potrebné označovať
6.2 R – vety súvisiace s rizikami používania nebezpečných látok: 6.3 Pokyny pre bezpečné nakladanie s nebezpečnými látkami – S vety
S2

Uchovávajte mimo dosahu detí

S13

Uchovávajte oddelene od potravín, nápojov a krmív

S20/21

Nejedzte, nepite a nefajčite pri používaní

S36/37/39

Používajte vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a osobné ochranné
prostriedky na oči a tvár

6.4 Čakacia lehota:

0 dní

6.5 Predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Počas práce s výrobkom je potrebné dodržiavať všeobecné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci. Je potrebné zabrániť vniknutiu výrobku do úst, očí a na poranenú časť pokožky. Počas práce
je potrebné priebežné umývanie rúk, po ukončení prác je potrebná celková očista a výmena ošatenia.
Pri zistení alergickej reakcie je potrebné práce okamžite prerušiť.
6.6 Ochranné pomôcky pre výrobcov a používateľov
Ochranný odev, ochrana hlavy, ochranné rukavice, ochrana nôh, pri občasnom používaní výrobku
ochranné rukavice.
6.7 Podanie prvej pomoci
Po podaní prvej pomoci na mieste ( viď. všeobecný postup ) je potrebné zabezpečiť lekársku
starostlivosť
7. Predpisy pre ochranu životného prostredia
Výrobok, jeho nevyužité zvyšky a obaly sa nesmú dostať do vodných tokov, stojatých vôd a jazier.
V biosférických rezerváciách, a na územiach so zvýšenou ochranou je použitie výrobku zakázané!
V chránených prírodných oblastiach, národných parkoch a miestach ochrany krajiny je potrebné
použitie výrobku schváliť príslušných orgánom ochrany prírody.
8. Trieda nebezpečenstva požiaru a výbuchu: bez požiarneho nebezpečenstva, trieda E
9. Balenie, skladovanie, trvanlivosť
9.1 Baliaci materiál, hmotnosti balení: 5 – 8 – 10 – 18 – 20 – 40 – 45 – 50 – 60 – 65 – 75 – 80
litrové polyetylénové vrecia, sypané
9.2 Údaje na balení resp. sprievodných dokumentoch:
Dátum výroby, číslo povolenia, body 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. a 12. z povoľovacieho
dokumentu, z bodu 4. obsah účinných látok

9.3 Podmienky skladovania: suché, zakryté, chladné miesto
9. 4 Trvanlivosť: pôvodné uzavreté balenie prekryté fóliou, trvanlivosť neobmedzená
10. Žiadateľom poskytnuté číslo colnej tarifikácie: 310100
11. Iné predpisy:
Prípravok nesmie obsahovať látky brániace klíčeniu a rastu, semená karanténnych burín resp.
ich častí, makro- a mikroorganizmy škodiace ľuďom, zvieratám a rastlinám, jedovaté, odpadové
a rádioaktívne látky.
12. Platnosť povolenia:

20. december 2020

Cena povoľovacieho procesu bola 333 000,- Ft, uvedenú sumu zákazník zaplatil.
Proti tomuto rozhodnutiu je podanie opravného právneho prostriedku administratívnou cestou
nemožné. Preskúmanie rozhodnutia na základe porušenia právnych predpisov je možné žiadať na
súde hlavného mesta na základe žaloby proti povoľovaciemu orgánu vydajúcemu rozhodnutie.
Žalobu ( 3 exempláre ) je potrebné podať do 30 dní od vydania rozhodnutia povoľovacím orgánom
alebo doporučene poslať poštou.

Budapešť, 20. December 2010

Jordán László
riaditeľ

