
SZÁR-, LEVÉL- ÉS GYÖKÉRMARADVÁNY BONTÓ
mikrobiológiai készítmény

CoraZonit®

Omega Tarlóbontó FW

Alapanyagok: mikroorganizmus tenyészet (2 m/m%), táptalaj (7,5 m/m%), víz (90,5 m/m%). 
Mikroorganizmusok: Azotobacter chroococcum, Ochrobactrum cytisi, Bacillus 
paralicheniformis, Pseudomonas stutzeri, Bacillus subtilis.

Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:  
P102  Gyermektől elzárva tartandó. 
P264  A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni. 
P270  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. 
P280  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező 
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.  
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. 
Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.  
P362+P364  A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.  
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás 
szükséges.
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap. Munkaegészségügyi előírások: A készítmén-
nyel végzett munka során figyelembe kell venni a mindenkor érvényes munkae-
gészségügyi előírásokat. Szembe, szájba és sérült bőrfelületre való jutását kerülni kell. 
Munka végeztével kézmosás, alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. 
Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe 
kell szakítani. 
Védőfelszerelés előkészítőknek és felhasználóknak: Védőruha, védőkalap, védőkesztyű, 
védőszemüveg, védőlábbeli, P2 szűrőbetéttel ellátott légzésvédő félálarc, lakossági 
(esetenként) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű. 
Elsősegély nyújtási eljárás: Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, 
intézeti ellátást kell biztosítani. Ne hánytassunk! 

Környezetvédelmi előírások: Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal 
szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni. 
Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! 
Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag 
az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.   
A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az 
álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.
Csomagolóanyag, töltősúly: 1000 literes IBC.
Az engedély száma: 6300/1042-1/2020. NÉBIH. 
Az engedély érvényessége: 2030. május 28.
Vámtarifaszám: 300290. KSH szám: 13301583-7211-114-01.

Felhasználható:
Tarlóbontásra 10-20 liter/ha mennyiségben, 100-300 l/ha vízmennyiséggel 

a tarlómaradványokra kipermetezve, majd azonnal 10-20 cm mélységbe a talajba 
bedolgozva. Bármely növénykultúra elhalt és aprított szármaradványainak 

kezelésére, cellulóz tartalmuk lebontásának gyorsítására, lehetőleg a talajmunkával 
egy menetben (a munkagépre szerelt kijuttatóval vagy szántóföldi permetezőgéppel).

Nem keverhető baktericid és fungicid hatású készítményekkel!

A CoraZonit® Omega Tarlóbontó FW – tarlóbontó készítmény több baktériumfajt tartal-
maz, amelyek a tarlómaradványokban lévő tápanyagok felszabadításával serkentik a talaj-
életet, tápanyaghoz juttatják a növényeket, segítik a humuszképződést növelve ezáltal a 
talaj szervesanyag tartalmát. Használat előtt felrázandó, felkeverendő!

A készítmény eltarthatósága – tárolása: Szorosan lezárva, száraz, jól szellőző, fedett, hűvös, 
fénytől védett helyen, hirtelen és nagy hőingadozást kerülve 0-20 °C hőmérsékletű helyen tárolandó! 

 Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban 6 hónapig.  

A Corax-Bioner Zrt. több évtizedes tapasztalattal rendelkező 
mikrobiológiai  készítményeket gyártó vállalat.

Gyártási idő, sarzs szám, nettó tartalom: látható a csomagoláson.

Gyártó, forgalmazó és engedélyes:
Corax-Bioner Biotechnológiai Zrt.
1119, Budapest, Etele út 57.  www.corax-bioner.hu 

ELŐÍRT MINŐSÉGI FELTÉTELEK:   

Szárazanyag tartalom (m/m%) legalább 1,69 

Szerves anyag tartalom a szárazanyagban (m/m%)  legalább  64,89 

pH (10%-os vizes szuszpenzióban)  5,8±0,5 

Összcsíraszám (CFU/cm3) legalább 1,0 x 108 


