
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

ELŐADÓ: dr. Tőkés Gábor, Szabó Yvonne
HATÁROZATSZÁM: 04.2/1643-1/2011.
OLDALAK SZÁMA: 9
MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és 
felhasználási engedély (4 oldal)

TÁRGY: Bonus hatásfokozó segédanyag 
forgalomba hozatali és felhasználási engedélye

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: 
Engedélyező hatóság) a Nufarm Hungária Kft. (1118 Budapest Dayka Gábor u. 3.) által képviselt 
Nufarm GmbH & Co  KG (St-Peter  Str.25.  4021  LINZ,  Ausztria)  ügyfél  kérelmére  a  Bonus 
hatásfokozó  segédanyag forgalomba  hozatali  és  felhasználási  engedélyének  kiadása  tárgyában 
meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t:

Az engedélyező hatóság a  Bonus hatásfokozó segédanyag forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélyét  a  benyújtott  dokumentációk  értékelése,  valamint  az  Országos  Tisztifőorvosi  Hivatal 
(OTH)  157-33/2009.  számú  és  az  Országos  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Vízügyi 
Főfelügyelőség (OKTVF) 14/3736/4/2009. számú szakhatósági állásfoglalása alapján az alábbiak 
szerint  adja  ki.  A  készítmény  egységes  szerkezetbe  foglalt  FORGALOMBA  HOZATALI  ÉS 
FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT-a jelen határozat mellékletét képezi.

1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai:

1.1. Engedélyokirat száma: 04.2/1643-1/2011. MgSzH
1.2. Készítmény neve: Bonus hatásfokozó segédanyag
1.3. Engedélyokirat érvényessége: 2021. március 15.
1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: Nufarm Hungária Kft. 

1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3

2. A készítmény adatai:

2.1. Készítmény gyártója: Nufarm UK Ltd.
Wyke Lane, Wyke
Bradford, BD12 9EJ / UK

2.1.1. Hatóanyag gyártója: Nufarm UK Ltd.
Wyke Lane, Wyke
Bradford, BD12 9EJ / UK

2.1.2.Gyártási azonosítók: ---
2.2. Készítmény rendeltetése: hatásfokozó segédanyag
2.3. Készítmény formuláció: vízoldható koncentrátum (SL)
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2.4. Készítmény összetétele: Az engedélyes által benyújtott dokumentáció tartalmazza
2.4.1. Hatóanyag: Alkilfenol polioxietilén

Szerkezeti  
képlet:

R-C6H4O-(CH2CH2O)nH

CAS szám: -
IUPAC név: -

2.4.2. Hatóanyag: Ammónium-szulfát
Összegképlet: (NH4)2SO4

CAS szám: 7783-20-2
IUPAC név: Ammonium sulfate

3. Az előírt minőségi követelmények:

3.1. Hatóanyag tartalom:
3.1.1. Alkilfenol polioxietilén: 4.0 g/l 
3.1.2. Ammónium-szulfát: 258 g/l

3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok: Meg kell feleljen az „SL” formuláció FAO 
követelményeinek.

3.2.1.Megjelenés: Sárgásbarna, kissé zavaros folyadék
3.2.2. Sűrűség: 1.16 kg/dm3
3.2.3. pH: pH 5,7 
3.2.4. Viszkozitás: 3.7 mPa s

4. A készítmény felhasználására vonatkozó előírások: 

Kijuttatáshoz szükséges
Kultúra Felhasználás szer permetlé

mennyisége

Valamennyi szántóföldi és 
kertészeti kultúrában

gyomirtó szerekhez 0,4-1,0%
A kultúrában 
alkalmazott 

lémennyiség szerint

Előírt növényvédelmi technológia:

Kertészeti és szántóföldi kultúrák védelme során a felületi feszültséget csökkentő és tapadásfokozó 
készítményt az alkalmazott készítmény engedélyokiratban előírt dózisát tartalmazó permetléhez kell 
hozzákeverni. A Bonus használata a dóziscsökkentést nem indokolja! 
A kijuttatáshoz szükséges vízmennyiséget az alkalmazott növényvédő szer technológiai ajánlásának 
megfelelően, a kultúrától,  a kezelendő felület  nagyságától és az alkalmazott  növényvédelmi gép 
típusától függően kell megválasztani.
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Házikerti felhasználás esetén a koncentrációk átszámítása területi dózisra és 10 l permetléhez 
közepes és nagy lémennyiség esetén:

Dózis
Koncentráció 500 l/ha = 5 l/100 m2 

lémennyiségnél
1000 l/ha = 10 l/100 m2  

lémennyiségnél
0,4 % = 40 ml/10 l 2,0 l/ha = 20 ml/100 m2 4,0 l/ha = 40 ml/100 m2

1,0 % = 100 ml/10 l 5,0 l/ha = 50 ml/100 m2 10,0 l/ha = 100 ml/100 m2

Légi kijuttatás: a felhasznált növényvédő szer okirata szerint 

5.  A  készítmény  emberre,  állatra,  környezetre  való  veszélyessége  és  a  biztonságos  
felhasználásának előírásai: 

5.1. veszélyjelek, osztályozás, R-, S-, és különleges S-mondatok:

Előíró hatóság

Veszélyjelek: Nem jelölésköteles
OTH

OKTVF
A készítmény p.o. LD50 értéke 

(patkányon):
>2000 mg/kg OTH

Vízi szervezetekre való 
veszélyesség:

Nem jelölésköteles
OKTVF

Méhekre való veszélyesség: Nem jelölésköteles OKTVF
Tűzveszélyességi besorolás: Nem jelölésköteles MgSzH NTI

R-mondatok: ---

S-mondatok:

Előíró 
hatóság

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet OTH
S13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó OTH
S 36/37/39  Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni OTH

különleges S-mondatok:

Előíró 
hatóság

SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a 
vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek 
közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön 
keresztül való szennyeződést!)

OKTVF

Spo 2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni! OTH
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5.2. várakozási idők: (OTH előírásai)

5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap, ill. a felhasznált készítményre vonatkozó 
előírás szerint
5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: a felhasznált készítményre vonatkozó előírás 
szerint

5.3. munkaegészségügyi óvórendszabályok: (OTH előírásai)

5.3.1 egyéni védőfelszerelés 

5.3.1.1. egyéni védőfelszerelés előkészítőknek:

Az  alkalmazott  növényvédő  szer  szerint  vegyi  anyag,  permet  ellen  védő  védőruha, 
növényvédelmi  (permetező)  védőkalap,  vegyi  anyag  cseppek,  aeroszol/permet  elleni  (3-as 
jelölésű)  védőszemüveg  vagy  arcvédő,  vegyi  anyagoknak  ellenálló  (3.  védelmi  osztályú) 
védőkesztyű.  (Fentieken  túlmenően  szükség  szerint  légzésvédő  eszközt  az  alkalmazott 
növényvédő szerre meghatározott munkaegészségügyi előírások szerint kell alkalmazni.)

5.3.1.2.egyéni védőfelszerelés felhasználóknak: 

Az  alkalmazott  növényvédő  szer  szerint  vegyi  anyag,  permet  ellen  védő  védőruha, 
növényvédelmi  (permetező)  védőkalap,  vegyi  anyag  cseppek,  aeroszol/permet  elleni  (3-as 
jelölésű)  védőszemüveg  vagy  arcvédő,  vegyi  anyagoknak  ellenálló  (3.  védelmi  osztályú) 
védőkesztyű.  (Permetezéssel  kijuttatóknak fentieken túlmenően szükség szerint  légzésvédő 
eszközt  az  alkalmazott  növényvédő  szerre  meghatározott  munkaegészségügyi  előírások 
szerint kell alkalmazni.)

Óvatos munkával kerülni kell a szer elfolyását, elcsepegését,  a tömény szer szembe, bőrre 
jutását,  belégzését,  esetleges  lenyelését.  Munka  közben  többszöri  kézmosás,  munka 
végeztével  alapos  tisztálkodás,  zuhanyozás,  alsó-  és  felsőruha  váltása  szükséges. 
Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni 
elsősegély után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

5.3.2. Elsősegélynyújtás, terápia: általános eljárás, tüneti-megfigyelő kezelés, illetve 
az alkalmazott növényvédő szer szerint

5.3.3. Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs, illetve a felhasznált növényvédő szer szerint.

5.4. A címkén feltüntetendő egyéb előírások: (OKTVF előírásai)

6. A készítmény kiszerelése, csomagolása:

6.1. a kiszerelés térfogata/tömege: 0,1 liter - 0,5 liter -1 liter 5 liter - 10 liter – 20 liter
6.2. a csomagolószer anyaga: HDPE HDPE

7. A készítmény eltarthatósága: (az Engedélyező hatóság előírásai)

Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, 5 °C feletti hőmérsékleten, szabályos 
növényvédő szer raktárban 3 év.
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8. Forgalmazási kategória: (szakhatóságok javaslata alapján az Engedélyező hatóság előírása)

III.
A készítmény csak az engedélyokirat rendelkezéseit tartalmazó, jóváhagyott címkeszöveg alapján 
elkészített címkével kerülhet forgalomba.

Az engedélyezési eljárás díja 250.000 Ft, amit az ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A  határozat  felülvizsgálata  jogszabálysértésre  hivatkozással  kérhető  a  Fővárosi  Bíróságtól  a 
határozatot hozó Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal elleni kereset indításával. 

A keresetlevelet (3 példányban) a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnál, a felülvizsgálni kért 
határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként 
kell postára adni.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indoklás része nem nyilvános.”

Budapest, 2011. április 28.

Dr. Bognár Lajos
mb. elnök

nevében és megbízásából:

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja: 
1. Ügyfél hazai képviselete
2. Irattár (56/2011.)
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Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI 
ENGEDÉLYOKIRAT

1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai:

1.1. Engedélyokirat száma: 04.2/1643-1/2011. MgSzH
1.2. Készítmény neve: Bonus hatásfokozó segédanyag
1.3. Engedélyokirat érvényessége: 2021. március 15.
1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: Nufarm Hungária Kft. 

1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3

2. A készítmény adatai:

2.1. Készítmény gyártója: Nufarm UK Ltd.
Wyke Lane, Wyke
Bradford, BD12 9EJ / UK

2.1.1. Hatóanyag gyártója: Nufarm UK Ltd.
Wyke Lane, Wyke
Bradford, BD12 9EJ / UK

2.1.2.Gyártási azonosítók: ---
2.2. Készítmény rendeltetése: hatásfokozó segédanyag
2.3. Készítmény formuláció: vízoldható koncentrátum (SL)
2.4. Készítmény összetétele: Az engedélyes által benyújtott dokumentáció tartalmazza

2.4.1. Hatóanyag: Alkilfenol polioxietilén
Szerkezeti  
képlet:

R-C6H4O-(CH2CH2O)nH

CAS szám: -
IUPAC név: -

2.4.2. Hatóanyag: Ammónium-szulfát
Összegképlet: (NH4)2SO4

CAS szám: 7783-20-2
IUPAC név: Ammonium sulfate

3. Az előírt minőségi követelmények:

3.1. Hatóanyag tartalom:
3.1.1. Alkilfenol polioxietilén: 4.0 g/l 
3.1.2. Ammónium-szulfát: 258 g/l

3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok: Meg kell feleljen az „SL” formuláció FAO 
követelményeinek.

1./4.
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3.2.1.Megjelenés: Sárgásbarna, kissé zavaros folyadék
3.2.2. Sűrűség: 1.16 kg/dm3
3.2.3. pH: pH 5,7 
3.2.4. Viszkozitás: 3.7 mPa s

4. A készítmény felhasználására vonatkozó előírások: 

Kijuttatáshoz szükséges
Kultúra Felhasználás szer permetlé

mennyisége

Valamennyi szántóföldi és 
kertészeti kultúrában

gyomirtó szerekhez 0,4-1,0%
A kultúrában 
alkalmazott 

lémennyiség szerint

Előírt növényvédelmi technológia:

Kertészeti és szántóföldi kultúrák védelme során a felületi feszültséget csökkentő és tapadásfokozó 
készítményt az alkalmazott készítmény engedélyokiratban előírt dózisát tartalmazó permetléhez kell 
hozzákeverni. A Bonus használata a dóziscsökkentést nem indokolja! 
A kijuttatáshoz szükséges vízmennyiséget az alkalmazott növényvédő szer technológiai ajánlásának 
megfelelően, a kultúrától,  a kezelendő felület  nagyságától és az alkalmazott  növényvédelmi gép 
típusától függően kell megválasztani.

Házikerti felhasználás esetén a koncentrációk átszámítása területi dózisra és 10 l permetléhez 
közepes és nagy lémennyiség esetén:

Dózis
Koncentráció 500 l/ha = 5 l/100 m2 

lémennyiségnél
1000 l/ha = 10 l/100 m2  

lémennyiségnél
0,4 % = 40 ml/10 l 2,0 l/ha = 20 ml/100 m2 4,0 l/ha = 40 ml/100 m2

1,0 % = 100 ml/10 l 5,0 l/ha = 50 ml/100 m2 10,0 l/ha = 100 ml/100 m2

Légi kijuttatás: a felhasznált növényvédő szer okirata szerint 

5.  A  készítmény  emberre,  állatra,  környezetre  való  veszélyessége  és  a  biztonságos  
felhasználásának előírásai: 

5.1. veszélyjelek, osztályozás, R-, S-, és különleges S-mondatok:

Veszélyjelek: Nem jelölésköteles
A készítmény p.o. LD50 értéke 

(patkányon):
>2000 mg/kg

Vízi szervezetekre való veszélyesség: Nem jelölésköteles

Méhekre való veszélyesség: Nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: Nem jelölésköteles

R-mondatok: ---

2./4.
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S-mondatok:

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet
S13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó
S 36/37/39  Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni

különleges S-mondatok:

SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! 
(A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a 
gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)

Spo 2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

5.2. várakozási idők:

5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap, ill. a felhasznált készítményre vonatkozó 
előírás szerint
5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: a felhasznált készítményre vonatkozó előírás 
szerint

5.3. munkaegészségügyi óvórendszabályok:

5.3.1 egyéni védőfelszerelés 

5.3.1.1. egyéni védőfelszerelés előkészítőknek:

Az  alkalmazott  növényvédő  szer  szerint  vegyi  anyag,  permet  ellen  védő  védőruha, 
növényvédelmi  (permetező)  védőkalap,  vegyi  anyag  cseppek,  aeroszol/permet  elleni  (3-as 
jelölésű)  védőszemüveg  vagy  arcvédő,  vegyi  anyagoknak  ellenálló  (3.  védelmi  osztályú) 
védőkesztyű.  (Fentieken  túlmenően  szükség  szerint  légzésvédő  eszközt  az  alkalmazott 
növényvédő szerre meghatározott munkaegészségügyi előírások szerint kell alkalmazni.)

5.3.1.2.egyéni védőfelszerelés felhasználóknak: 

Az  alkalmazott  növényvédő  szer  szerint  vegyi  anyag,  permet  ellen  védő  védőruha, 
növényvédelmi  (permetező)  védőkalap,  vegyi  anyag  cseppek,  aeroszol/permet  elleni  (3-as 
jelölésű)  védőszemüveg  vagy  arcvédő,  vegyi  anyagoknak  ellenálló  (3.  védelmi  osztályú) 
védőkesztyű.  (Permetezéssel  kijuttatóknak fentieken túlmenően szükség szerint  légzésvédő 
eszközt  az  alkalmazott  növényvédő  szerre  meghatározott  munkaegészségügyi  előírások 
szerint kell alkalmazni.)

Óvatos munkával kerülni kell a szer elfolyását, elcsepegését,  a tömény szer szembe, bőrre 
jutását,  belégzését,  esetleges  lenyelését.  Munka  közben  többszöri  kézmosás,  munka 
végeztével  alapos  tisztálkodás,  zuhanyozás,  alsó-  és  felsőruha  váltása  szükséges. 
Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni 
elsősegély után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

5.3.2. Elsősegélynyújtás, terápia: általános eljárás, tüneti-megfigyelő kezelés, illetve 
az alkalmazott növényvédő szer szerint

5.3.3. Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs, illetve a felhasznált növényvédő szer szerint.
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5.4. A címkén feltüntetendő egyéb előírások:

6. A készítmény kiszerelése, csomagolása:

6.1. a kiszerelés térfogata/tömege: 0,1 liter - 0,5 liter -1 liter 5 liter - 10 liter – 20 liter
6.2. a csomagolószer anyaga: HDPE HDPE

7. A készítmény eltarthatósága:

Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, 5 °C feletti hőmérsékleten, szabályos 
növényvédő szer raktárban 3 év.

8. Forgalmazási kategória:

III.

Budapest, 2011. április 28.

Dr. Bognár Lajos
mb. elnök

nevében és megbízásából:

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja: 
1. Ügyfél hazai képviselete
2. Irattár
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