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TÁRGY: Fagél vizes alapú faseb- és 
oltványkezelő paszta forgalomba hozatali 
és felhasználási engedélyének módosítása

A  Mezőgazdasági  Szakigazgatási  Hivatal  Központ,  mint  elsőfokú  élelmiszerlánc-
felügyeleti szerv (a továbbiakban: Engedélyező hatóság) Sághy Endréné (2011 Budakalász, 
Bodza  u.  2.)  ügyfél  kérelmére  a  Fagél  vizes  alapú  faseb-  és  oltványkezelő  paszta 
forgalomba  hozatali  és  felhasználási  engedélyének  módosítása  tárgyában  indult  hatósági 
eljárásban meghozta az alábbi 

HATÁROZAT-ot:

Az Engedélyező hatóság a  Fagél vizes alapú faseb- és oltványkezelő paszta  forgalomba 
hozatali  és  felhasználási  engedélyének  tárgyában  kiadott  Mezőgazdasági  Szakigazgatási 
Hivatal  Központ  02.5/1461/2/2008.  számú határozatot  -  egyéb rendelkezések változatlanul 
hagyása mellett - az alábbiak szerint módosítja:

Az engedélyokirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul

4. Szerforma: paszta (vizes alapú)

Az engedélyokirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul

6. Növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások

kultúra károsító

a kijuttatáshoz szükséges
szer                víz

mennyisége
(g/ha)                (l/ha)

Gyümölcsfák, 
díszfák, szőlő, 
gyümölcstermő- 
és díszcserjék

Metszési, vágási, sérülési 
felületek lezárása

korokozók, rágókárosítók 
kártételének megelőzésére

A paszta 
hígítatlan 
formában 
történő 

felkenése

-

A felhasználásra vonatkozó további betartandó előírások:

kultúra kezelések maximális 
száma

két kezelés közti 
min. időtartam 

(nap)

utolsó kezelés 
időpontja

(fenológiához 
viszonyítva)

Gyümölcsfák, 
díszfák, szőlő, 
gyümölcstermő- és 

Nem értelmezhető Nem értelmezhető A sérülés 
keletkezésekor 

(metszés, jégverés, 
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díszcserjék ágtörés, stb.)

Előírt növényvédelmi technológia:
A pasztát hígítás nélkül kell a fás növényi részen keletkezett - és előzetesen éles (ún. kacor-) 
késsel  megtisztított  -  sebzésre  (rovarrágás,  metszési  felület,  ágtörés  helye,  stb.)  felvinni 
ecsettel oly módon, hogy a sebet a paszta teljesen és egyenletesen fedje a seb szélétől kb. 0,5-
1  cm-es  sávban  a  sérülésmentes  részt  is  takarva.  A  FAGÉL a  kezelés  helyén  rugalmas, 
szellőző  bevonatot  képezve  tartós  védelmet  nyújt  és  megakadályozza  a  seb  utólagos 
befertőzését. Ehhez a korábbi, már fertőzött sebet előzetesen az élő, egészséges részig vissza 
kell tisztítani.  Egy liter készítmény 4-8 m2  felület  egyszeri  kezelésére elegendő.  A kezelést  
száraz időben, 0 fok feletti lehet elvégezni.

Az engedélyokirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul

10 Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő 
szer raktárban 2 év. Fagyveszélyes készítmény!

Az engedélyokirat az alábbi 13. ponttal egészül ki  

13. A termékcímke elfogadására vonatkozó döntés: 
Az  ügyfél  köteles  a  készítmény  csomagolóeszközén  a  jelen  határozatnak  megfelelő 
módosításokat átcímkézéssel, vagy kiegészítő címkével feltüntetni legkésőbb 2010. április 30- 
ig. Az elkészült címkét, ill. kiegészítő címkét nyomtatott és elektronikus úton az engedélyező 
hatósághoz nyilvántartás céljából be kell nyújtani.

Az engedélyokirat az alábbi 14. ponttal egészül ki  

14. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása: (az Engedélyező hatóság előírásai)

14.1. a kiszerelés térfogata/tömege:120 ml, 500 ml,  1 liter,    5 liter.

14.2. a csomagolószer anyaga: a doboz anyaga PP, a tető anyaga PE.

Az engedélyezési eljárás díj felszámítása nem indokolt.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

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

A  keresetlevelet  (3  példányban)  a  Mezőgazdasági  Szakigazgatási  Hivatal  Központnál,  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, 2009. október 22.

Dr. Halmágyi Tibor 
igazgató

P.H.

Kapja: 
1. Ügyfél 
2. Szakhatóság (OTH)
3. Szakhatóság (OKTVF)
4. Irattár (31/2009)
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MezőgMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ
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: 02.5/1461/2/2008. MgSzHK

1.2. növényvédő szer neve: Fagél vizes alapú faseb- és oltványkezelő 
paszta

1.3. engedélyokirat érvényessége: 2018. december 31.

1.4. engedélyokirat tulajdonosa:
Sághy Endréné (2011 Budakalász, Bodza 
u. 2.

1.5. engedélyokirat tulajdonos hazai  
képviselője:

2. A növényvédő szer adatai:
2.1. növényvédő szer gyártója: Sághy Endréné (2011 Budakalász, Bodza u. 2.

2.1.1. hatóanyag gyártója: Material Vegyipari Szövetkezet (HU)

2.1.2. hatóanyag gyártója: Perstop Oxo Belgium

2.1.3. hatóanyag gyártója: Archer Daniels Midland (NL)

2.2. növényvédő szer rendeltetése: faseb- és oltványkezelő paszta

2.3. növényvédő szer formulációja: paszta (vizes alapú)

2.4. növényvédő szer összetétele:

2.4.1. hatóanyag                           akrilsav-észter-sztirol kopolimer

tiszta hatóanyag részaránya 880 g/kg
2.4.2. hatóanyag                           NX 795

tiszta hatóanyag részaránya 37 g/kg
2.4.3. hatóanyag                           szójalecitin

tiszta hatóanyag részaránya 30 g/kg

3. Az előírt minőségi követelmények: (az Engedélyező hatóság előírásai)
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3.1. Fizikai-kémiai tulajdonságok
sűrűség 1 g /cm3, (20 C-on)

4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások: (az Engedélyező hatóság 
előírásai)

kultúra károsító

a kijuttatáshoz szükséges
szer                víz

mennyisége
(g/ha)                (l/ha)

Gyümölcsfák, 
díszfák, szőlő, 
gyümölcstermő- 
és díszcserjék

Metszési, vágási, sérülési 
felületek lezárása

korokozók, rágókárosítók 
kártételének megelőzésére

A paszta 
hígítatlan 
formában 
történő 

felkenése

-

A felhasználásra vonatkozó további betartandó előírások:

kultúra kezelések maximális 
száma

két kezelés közti 
min. időtartam 

(nap)

utolsó kezelés 
időpontja

(fenológiához 
viszonyítva)

Gyümölcsfák, 
díszfák, szőlő, 
gyümölcstermő- és 
díszcserjék

Nem értelmezhető Nem értelmezhető A sérülés 
keletkezésekor 

(metszés, jégverés, 
ágtörés, stb.)

Előírt növényvédelmi technológia  :  
A pasztát hígítás nélkül kell a fás növényi részen keletkezett - és előzetesen éles (ún. kacor-) 
késsel  megtisztított  -  sebzésre  (rovarrágás,  metszési  felület,  ágtörés  helye,  stb.)  felvinni 
ecsettel oly módon, hogy a sebet a paszta teljesen és egyenletesen fedje a seb szélétől kb. 0,5-
1  cm-es  sávban  a  sérülésmentes  részt  is  takarva.  A  FAGÉL a  kezelés  helyén  rugalmas, 
szellőző  bevonatot  képezve  tartós  védelmet  nyújt  és  megakadályozza  a  seb  utólagos 
befertőzését. Ehhez a korábbi, már fertőzött sebet előzetesen az élő, egészséges részig vissza 
kell tisztítani.  Egy liter készítmény 4-8 m2  felület  egyszeri  kezelésére elegendő.  A kezelést  
száraz időben, 0 fok feletti lehet elvégezni.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

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

5.1. veszélyjelek, osztályozás, R-, S-, és különleges S-mondatok: (  az Engedélyező hatóság és   
a  szakhatóságok  Országos  Tisztifőorvosi  Hivatal  (továbbiakban:  OTH)     és  az  Országos   
Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Vízügyi  Főfelügyelőség  (továbbiakban:  OKTVF 

5



2.5/682/4/2009.
előírásai)

Veszélyjel és jelkép -

A készítmény p.o. LD50 értéke 
(patkányon): -

Vízi szervezetekre való veszélyesség: nem jelölésköteles

Méhekre való veszélyesség: nem jelölésköteles

Tűzveszélyességi besorolás: mérsékelten veszélyes

R-mondatok: -

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 37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni

különleges S-mondatok:
SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze 

a vizeket! 

SPo 2    Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

5.2. várakozási idők: (OTH előírásai)

5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0  nap

5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 

kultúra várakozási idő
(nap)

gyümölcsfák, díszfák előírása nem szükséges

5.3. munkaegészségügyi óvórendszabályok: (OTH előírásai)

5.3.1. egyéni védőfelszerelés
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5.3.1.1. előkészítőknek vegyi anyagok elleni védőkesztyű (3. kategória, 3. védelmi osztály)

5.3.1.2. kijuttatóknak vegyi anyagok elleni védőkesztyű (3. kategória, 3. védelmi osztály)

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, terápia: tüneti megfigyelő kezelés

5.3.3. ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

5.4. egyéb környezetvédelmi előírások: (OKTVF előírásai)
Tilos  a  készítményt,  fel  nem használt  maradékát,  azzal  szennyezett  csomagoló  burkolatot 
folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni!

6. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása: (az Engedélyező hatóság előírásai)

6.1. a kiszerelés térfogata/tömege:120 ml, 500 ml,  1 liter,    5 liter.

6.2. a csomagolószer anyaga: a doboz anyaga PP, a tető anyaga PE

7. A növényvédő szer eltarthatósága: (az Engedélyező hatóság előírásai)
Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 2 év. 

Fagyveszélyes készítmény!

8. Forgalmazási kategória:(szakhatóságok javaslata alapján az Engedélyező hatóság 
előírása) 

III

Budapest, 2009. október 22.

Dr. Halmágyi Tibor
igazgató

P.H.
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