
ÉLŐ TALAJBAKTÉRIUM – TENYÉSZET
MIKROBIOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNY

Gyártó, kiszerelő és forgalmazó:
Corax-Bioner  Biotechnológiai Zrt. 

1119 Budapest, Etele út 57.

Engedélytulajdonos:
Phylazonit Kft.

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Friss u.81

Nettó tartalom: 0,5 l

 CORABAC®

PHYLAZONIT G

A zöldes világosszürke színű, jellegzetes szagú,
makrogranulátum alapanyag összetétele:
- Mikroorganizmusok (nitrogénkötő Azotobacter chroococcum; 

 foszformobilizáló Bacillus megaterium; cellulózbontó

 Pseudomonas putida) 1 m/m %.

- Táptalaj: 2 m/m %

- Kinoptolit granulátum: 87 m/m %

- Víz: 10 m/m %

Felhasználható:

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúrában 0,25 kg/250 

nm; 1,0 kg/1000 nm mennyiségben a vetéssel egy menetben,

a magágyba juttatva, illetve ültetéskor az ültető gödörbe, 

barázdába kijuttatva.

Baktericid készítményekkel együtt nem juttatható ki! 

Méregjelzés, veszélyesség,
munkaügyi óvórendszabályok

Méregjelzés: nem jelölésköteles.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap.

Védőfelszerelés előkészítőknek és felhasználóknak: 
Védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg.

Óvatos munkával kerülni kell a szer elcsepegését, szembe, bőrre 

jutását, esetleges lenyelését. Munka végeztével alapos tisztálkod-

ás, ruhaváltás szükséges. Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor a 

munkát azonnal félbe kell szakítani, majd a helyszíni elsősegély-

nyújtás után (lásd: általános eljárás) orvosi intézeti ellátást kell 

biztosítani!

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P103 Használat előttolvassa el a címkén közölt információkat.

P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy 

dohányozni.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata 

kötelező.

P401 Tárolás: száraz, hűvös, fedett helyen, eredeti, zárt 

csomagolásban.

P502 A gyártó/szállító határozza meg a hasznosításra és 

újrafeldolgozásra vonatkozó információkat.

A készítmény veszélyes összetevőt, veszélyes hulladékot, kocká-

zatos anyagokat az R.3. mellékletében előírt határértékeknél 

nagyobb koncentrációban nem tartalmaz.

 

Környezetvédelmi előírások:
Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, azzal

szennyezet csomagoló burkolatot folyókba, állóvizekbe, víz-

folyásokba, tározókba juttatni!

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken nem 

használható!

Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédel-

mi körzetekben az illetékes környezetvédelmi hatóság előzetes 

engedélyével juttatható ki! 

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében 

tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 

méteres távolságon belül tárolni és kijuttatni!

Tűzveszélyesség:
Nem tűzveszélyes, „E” tűzveszélyességi osztály

Tárolási előírások, eltarthatóság: száraz, hűvös, fedett 

helyen, eredeti, zárt csomagolásban 2 évig.

Engedély száma: 02.5/2670/1/2009 NÉBIH

Gyártási idő, szám: lásd a csomagoláson

év/hónap/nap

A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!


