
  
 
 
 
 
 
 

 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: 
engedélyező hatóság), az Arysta LifeScience Magyarország Kft. (Budapest 1023, Bécsi út 3-5.) által 
képviselt Agrokémia Sellye Zrt. (Sellye) ügyfél kérelmére a Nonit nedvesítőszer segédanyag 
forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában indult hatósági eljárásban 
meghozta az alábbi 

h a t á r o z a t o t . 

Az engedélyező hatóság a Nonit nedvesítőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének 
megadásáról szóló 02.5/1015/3/2008 MgSzHK számú határozatot – egyéb rendelkezések változatlanul 
hagyása mellett – az alábbiak szerint: 

m ó d o s í t j a:  

I.  Az engedélyokirat 11. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

11. Eltarthatóság: Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer 
raktárban 3 év. 

II.  Az engedélyokirat 7. g pontja törlésre kerül. 

III.  Az engedélyokirat 13. pontja törlésre kerül. 

A határozat jogerőre emelkedését követően gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott 
címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba. Ezzel egyidejűleg a megváltozott termékcímkét be kell nyújtani 
elektronikus úton az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából. 

Jelen hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díja 100 000 Ft, melyet az ügyfél megfizetett. 

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. 

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Törvényszéktől a 
határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset indításával. 

A keresetlevelet (3 példányban) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál, a felülvizsgálni kért 
határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell 
postára adni. 
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INDOKOLÁS  

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

Budapest, 2012. október 3. 

Dr. Oravecz Márton 
elnök 

nevében és megbízásából 

Jordán László 
igazgató 

P.H. 
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1. Ügyfél hazai képviselete. 
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FORGALOMBA HOZATALI és FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT  

 

1. A hatóanyag és a növényvédő szer gyártója, valamint az engedély tulajdonosa:  
 

Agrokémia Sellye Zrt. (7960 Sellye, Sósvertikei út) 
 

Az engedély tulajdonos képviselője: 
 

Arysta LifeScience Magyarország Kft. (1023 Budapest, Bécsi út 3-5) 
 

2. A növényvédő szer rendeltetése: nedvesítőszer 
 
3. A növényvédő szer összetétele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. A növényvédő szer formulációja: folyékony vízoldható koncentrátum (SL) 
 
5. Előírt minőségi feltételek: 

 
 

hatóanyag  

 ISO név Dioktil–szulfoszukcinát Na só 

UPAC név 1,4 bisz (2-etilhexil) szulfoszukcinát Na 

CAS szám 577-11-7 

részaránya 566 g/l  

5.1. hatóanyag tartalom  
Dioktil –szulfoszukcinát Na só (titrimetria ) 59,7 ± 2,5 % (m/m) 

Fizikai-kémiai tulajdonságok  

5.2 pH 
 

4,5 - 7 

5.3 sűrűség  
 

1,06 g/cm3 

Tárolási stabilitás 

5.3 Tárolási stabilitás 54 oC-on (MT 46.3) a mért átlag hatóanyag tartalom nem lehet 
kevesebb, mint a kezdeti hatóanyag tartalom 
relatív 95 %- a  
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6. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások: 
 
A Nonit felületaktív nedvesítőszer (tapadásfokozó) gombaölő-, rovarölő-, valamint posztemergens 
gyomirtó permetező szerek tapadó - és terülő képességének fokozására 0,025 % töménységben (0,25 liter 
Nonit /1000 liter permetlé).  
 
Előírt növényvédelmi technológia: 
 
A Nonit adagolása a permetlékeverés utolsó fázisában a már feltöltött permetlétartályba történjen a 
habzás elkerülése érdekében. Nem keverhető lúgos kémhatású készítményekkel (bordói lé, mészkénlé), 
illetve ahol a hatóanyag nitrogénbázisú és kation képzésre hajlamos (pl. diquat, dodin, aminotriazin), 
valamint nem alkalmazható morfológiai szelektivitáson alapuló kontakt gyomirtó szerek esetén, ahol a 
kultúrnövény permetlé okozta nedvesedése fitotoxicitást eredményezhet. 
 
Légi kijuttatás: - 
 
7. Emberre, állatra, környezetre való veszélyesség, a biztonságos felhasználás feltételei:  
 
a) Mérgező (toxikológiai és környezetkárosító ) tulajdonságok: 
 
Veszélyjel és jelkép: 

 
Xi 

 
irritatív  

 
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): > 2000mg/kg  

 
b) Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles 
c) Vízi szervezetekre való veszélyesség:  mérsékelten veszélyes 
 
A felszíni vizektől előírt biztonsági távolság (toxicitási alapján) minimum 20 méter, illetve a  
készítménnyel együtt alkalmazott növényvédő szerre vonatkozó előírás szerint 
 
d) Méhekre való veszélyesség: nem jelölésköteles 
 
e) A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R -, és  biztonságos használatára vonatkozó S 
mondatok: 
 
R-mondatok: 
R 36/38  Szem- és bőrizgató hatású 
R 43  Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) 
R 52  Ártalmas a vízi szervezetekre 
 
 
S-mondatok:  
S 2  Gyermekek kezébe nem kerülhet 
S 13  Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó 
S 24/25  Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást 
S 36/37/39  Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni 
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f) A növényvédő szerek biztonsági óvó rendszabályaira vonatkozó különleges S-mondatok: 

SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! 
SPo 2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni! 
 SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m távolságban tartson     

meg egy nem permetezett biztonsági övezetet! 
 
8. Várakozási idők: 
 
a) Munkaegészségügyi várakozási idő:         a készítménnyel együtt alkalmazott növényvédő   

      szerre vonatkozó előírás szerint 
b) Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:  a készítménnyel együtt alkalmazott növényvédő   

      szerre vonatkozó előírás szerint 
 

9. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:   
 
Egyéni védőfelszerelés: 
 
Előkészítőknek, és kijuttatóknak: növényvédelmi - védőruha, permetező védőkalap, - permetező arcvédő, 
növényvédelmi 3. kategóriás 3. védelmi osztályú védőkesztyű, védőlábbeli. A fentieken túlmenően egyéb 
védőeszközök – pl. légzésvédő eszköz – a felhasznált növényvédő szerrel meghatározott 
munkaegészségügyi előírások szerint kell alkalmazni. 
 
Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell 
szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után (lásd: általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell 
biztosítani. 
 
Terápia: tüneti-megfigyelő kezelés, illetve az alkalmazott növényvédő szer szerint, 
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs, illetve az alkalmazott növényvédő szer szerint, 
 
10. Forgalmazási kategória: III  
 
11. Eltarthatóság:  Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer 

raktárban 3 év. 
 
12. Az engedély érvényessége:  2018. szeptember 30. 

 

Budapest, 2012. október 3. 

Dr. Oravecz Márton 
elnök 

nevében és megbízásából 

Jordán László 
igazgató 

P.H. 

 


