
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ügyintéző: Szabó Yvonne 
Határozatszáma: 04.2/2582-3/2013 
Oldalak száma: 5 
Melléklet: Forgalomba hozatali és felhasználási 
engedély (4 oldal) 

Tárgy: Fadoktor fasebkezelő szer 
forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélyének kiadása 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: 
engedélyező hatóság) Czikó Bt. (1142 Budapest, Írottkő u. 5.) ügyfélnek a Fadoktor fasebkezelő szer 
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 Fadoktor fasebkezelő szer forgalomba hozatalát és felhasználását az alábbiak 
szerint engedélyezi: 

1. A készítmény engedélyokirat azonosítási adatai: 

1.1. Engedélyokirat száma: 04.2/2582-3/2013 NÉBIH 

1.2. A készítmény neve: Fadoktor fasebkezelő szer 

1.3. Engedélyokirat érvényessége: 2023. szeptember 30. 

1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: Czikó Bt. 
1142 Budapest, Írottkő u. 5. 

2. A készítmény adatai: 

2.1. A készítmény gyártója: Czikó Bt. 
1142 Budapest, Írottkő u. 5. 

2.2. A készítmény rendeltetése: fasebkezelő szer 
2.3. A készítmény formulációja: olaj alapú szuszpenzió koncentrátum (OD) 
2.4. Készítmény összetétele:  
2.4.1. Összetevő:  

Kémiai név: perubalzsam 
CAS szám: 8007-009 
tiszta összetevő részaránya: 30 g/kg 

2.4.2. Összetevő:  
Kémiai név: ichtiol 
CAS szám: 8029-68-3 
tiszta összetevő részaránya: 30 g/kg 

3. Minőségi követelmények:  
3.1. Összetevők:  

perubalzsam 3 % (m/m) 
ichtiol 3 % (m/m) 
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3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok:  
(tájékoztató jellegű adatok) megjelenés: kenhető állagú, szürkésbarna színű, 

balzsamos illatú szuszpenzió koncentrátum 
pH: 7,4 ± 0,2 
sűrűség: 1,4 ± 0,2 g/cm³ 
dinamikai viszkozitás (20ºC): 8000-12000 m Pa s 

4. Felhasználására vonatkozó előírások: 

Kultúra Az alkalmazás 
célja 

A felhasználás 
módja 

A készítmény 
mennyisége 

Az utolsó kezelés 
fenológiai stádiuma 

gyümölcsfák, 
díszfák 

metszési, 
vágási, egyéb 

sérülések 
felületi 

bevonása, 
kéreghibák 
kezelése 

felületre kenés 
ecsettel 

a teljes sebfelület 
bevonásához, 
lezárásához 

szükséges adag 

nincs korlátozás 

Előírt növényvédelmi technológia: 

A kezelést közvetlenül a sérülés (metszés, vágás) után kell elvégezni. Az alaposan felkevert szert hígítás 
nélkül, ecsettel kell az előzetesen – portól, nedvességtől és egyéb szennyeződésektől – megtisztított 
kezelendő felületre felvinni. A szer kb. ½ - 1 óra alatt beszívódik és felszívódik a kezelt növényzetben. 
Szükség esetén a kezelést 1 óra múlva megismételhetjük, mely a készítmény hatását fokozza. Esős időben 
nem célszerű használni, mivel a szer lemosódhat, mielőtt beszívódhatna. Optimális felhasználási 
körülmények: +5 - +20 °C, száraz, csapadékmentes idő. A felület nedvszívó képességétől függően 1 kg 
szer 4-8 m2 terület kezelésére elegendő. 

5. Emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai:  

5.1. Veszélyjelek, osztályozás, R-, S-, és különleges S-mondatok 

Veszélyjel Xi 

 
irritatív  

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): nincs adat 
Vízi szervezetekre való veszélyesség: nem jelölésköteles 
Méhveszélyesség: 
Méhveszélyesség toxicitás alapján∗: 

Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján∗: 

nem jelölésköteles 
nem jelölésköteles; 

nem jelölésköteles 
Tűzveszélyességi besorolás: mérsékelten tűzveszélyes 

R-mondatok: 

R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) 
R 52/53  Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat 

 

                                                           
∗ Címkén nem feltüntetendő adat 
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S-mondatok: 

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 

5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: Előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás. 

5.3. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:  

5.3.1. Egyéni védőfelszerelés: 

5.3.1.1. Előkészítőknek: védőkesztyű 

5.3.1.2. Kijuttatóknak: védőkesztyű, védőruha, szem- /arcvédő 

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell 
szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani 

5.3.2. Elsősegélynyújtás: 

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. 

A beszennyeződött ruhát, lábbelit azonnal le kell vetni. 

Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. 

Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, 
orvosi ellátást biztosítani. 

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés. 

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs 

5.4. Egyéb környezetvédelmi előírások:  

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai 
védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható. 

6. Kiszerelés, csomagolás: 

A kiszerelés tömege: 125 g 500 g 500 g 
A csomagolószer anyaga: PE PVC PP 

 

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet 
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni 
S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot 

és a címkét az orvosnak meg kell mutatni 
S 57 A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni 
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7. Eltarthatóság: 

Fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig megőrzi. 

8. Forgalmazási kategória: 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 Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróságtól 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. 

INDOKOLÁS 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

 

Budapest, 2013. október 11. 

Dr. Oravecz Márton 
elnök 

nevében és megbízásából: 

Jordán László 
igazgató 

P.H. 
Kapja:  

1. Ügyfél 
2. Irattár          (359/2013)
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1. A készítmény engedélyokirat azonosítási adatai: 

1.1. Engedélyokirat száma: 04.2/2582-3/2013 NÉBIH 

1.2. A készítmény neve: Fadoktor fasebkezelő szer 

1.3. Engedélyokirat érvényessége: 2023. szeptember 30. 

1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: Czikó Bt. 
1142 Budapest, Írottkő u. 5. 

2. A készítmény adatai: 

2.1. A készítmény gyártója: Czikó Bt. 
1142 Budapest, Írottkő u. 5. 

2.2. A készítmény rendeltetése: fasebkezelő szer 
2.3. A készítmény formulációja: olaj alapú szuszpenzió koncentrátum (OD) 
2.4. Készítmény összetétele:  
2.4.1. Összetevő:  

Kémiai név: perubalzsam 
CAS szám: 8007-009 
tiszta összetevő részaránya: 30 g/kg 

2.4.2. Összetevő:  
Kémiai név: ichtiol 
CAS szám: 8029-68-3 
tiszta összetevő részaránya: 30 g/kg 

3. Minőségi követelmények:  
3.1. Összetevők:  

perubalzsam 3 % (m/m) 
ichtiol 3 % (m/m) 

3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok:  
(tájékoztató jellegű adatok) megjelenés: kenhető állagú, szürkésbarna színű, 

balzsamos illatú szuszpenzió koncentrátum 
pH: 7,4 ± 0,2 
sűrűség: 1,4 ± 0,2 g/cm³ 
dinamikai viszkozitás (20ºC): 8000-12000 m Pa s 
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4. Felhasználására vonatkozó előírások: 

Kultúra Az alkalmazás 
célja 

A felhasználás 
módja 

A készítmény 
mennyisége 

Az utolsó kezelés 
fenológiai stádiuma 

gyümölcsfák, 
díszfák 

metszési, 
vágási, egyéb 

sérülések 
felületi 

bevonása, 
kéreghibák 
kezelése 

felületre kenés 
ecsettel 

a teljes sebfelület 
bevonásához, 
lezárásához 

szükséges adag 

nincs korlátozás 

Előírt növényvédelmi technológia: 

A kezelést közvetlenül a sérülés (metszés, vágás) után kell elvégezni. Az alaposan felkevert szert 
hígítás nélkül, ecsettel kell az előzetesen – portól, nedvességtől és egyéb szennyeződésektől – 
megtisztított kezelendő felületre felvinni. A szer kb. ½ - 1 óra alatt beszívódik és felszívódik a 
kezelt növényzetben. Szükség esetén a kezelést 1 óra múlva megismételhetjük, mely a készítmény 
hatását fokozza. Esős időben nem célszerű használni, mivel a szer lemosódhat, mielőtt 
beszívódhatna. Optimális felhasználási körülmények: +5 - +20 °C, száraz, csapadékmentes idő. A 
felület nedvszívó képességétől függően 1 kg szer 4-8 m2 terület kezelésére elegendő. 

5. Emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai:  

5.1. Veszélyjelek, osztályozás, R-, S-, és különleges S-mondatok 

Veszélyjel Xi 

 
irritatív  

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): nincs adat 
Vízi szervezetekre való veszélyesség: nem jelölésköteles 
Méhveszélyesség: 
Méhveszélyesség toxicitás alapján∗: 

Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján∗: 

nem jelölésköteles 
nem jelölésköteles; 

nem jelölésköteles 
Tűzveszélyességi besorolás: mérsékelten tűzveszélyes 

R-mondatok: 

R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) 
R 52/53  Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat 

S-mondatok: 

                                                           
∗ Címkén nem feltüntetendő adat 
 

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet 
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni 
S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot 

és a címkét az orvosnak meg kell mutatni 
S 57 A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni 
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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 

5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: Előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás. 

5.3. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:  

5.3.1. Egyéni védőfelszerelés: 

5.3.1.1. Előkészítőknek: védőkesztyű 

5.3.1.2. Kijuttatóknak: védőkesztyű, védőruha, szem- /arcvédő 

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell 
szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani 

5.3.2. Elsősegélynyújtás: 

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. 

A beszennyeződött ruhát, lábbelit azonnal le kell vetni. 

Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. 

Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel 
itatni, orvosi ellátást biztosítani. 

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés. 

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs 

5.4. Egyéb környezetvédelmi előírások:  

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai 
védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható. 

6. Kiszerelés, csomagolás: 

A kiszerelés tömege: 125 g 500 g 500 g 
A csomagolószer anyaga: PE PVC PP 

7. Eltarthatóság: 

Fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig megőrzi. 
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8. Forgalmazási kategória: III.  

 

 

Budapest, 2013. október 7. 

Dr. Oravecz Márton 
elnök 

nevében és megbízásából: 

Jordán László 
igazgató 

P.H. 


