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TÁRGY: Contans WG biológiai gombaölő 
szer forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélyének kiadása

A Mezőgazdasági  Szakigazgatási  Hivatal,  mint  elsőfokú  élelmiszerlánc-felügyeleti  szerv  (a 
továbbiakban: engedélyező hatóság), a Belchim Crop Protection Hungary Kft. (1016 Budapest, 
Zsolt u. 4.) által képviselt  Prophyta Biologisher Pflanzenschutz GmbH (Inselstr. 12, D-23999 
Malchow/Poel  Németország)  ügyfélnek  a  Contans WG biológiai  gombaölő szer forgalomba 
hozatali és felhasználási engedélyének kiadása tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az 
alábbi

HATÁROZATOT:

Az  engedélyező  hatóság  a  Contans  WG  biológiai  gombaölő  szer forgalomba  hozatali  és 
felhasználási  engedélyét  a  benyújtott  dokumentációk  értékelése,  valamint  az  Országos 
Tisztifőorvosi  Hivatal  (továbbiakban  OTH) 10336-2/2010. számú,  és  az  Országos 
Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Vízügyi  Főfelügyelőség  (továbbiakban  OKTVF) 
14/3571/2/2010. számú szakhatósági állásfoglalásai alapján az alábbiak szerint adja ki:

1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai:
1.1. engedélyokirat száma: 04.2/1784-1/2011 MgSzH

1.2. növényvédő szer neve: Contans WG

1.3. engedélyokirat érvényessége: 2014. december 31. 

1.4. engedélyokirat tulajdonosa: Prophyta Biologisher Pflanzenschutz GmbH
Inselstr. 12, D-23999 Malchow/Poel Németország

1.5. engedélyokirat tulajdonos hazai  
képviselője:

Belchim Crop Protection Hungary Kft. 
1016 Budapest, Zsolt u. 4.
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2. A növényvédő szer adatai:
2.1. növényvédő szer gyártója: Prophyta Biologisher Pflanzenschutz GmbH

Inselstr. 12, D-23999 Malchow/Poel 
Németország 

2.1.1. mikroorganizmus  gyártója:

Coniothyrium minitans, törzs: CON/M/91-08 Prophyta Biologisher Pflanzenschutz GmbH
Inselstr. 12, D-23999 Malchow/Poel 
Németország 

2.2. növényvédő szer rendeltetése: gombaölő permetezőszer

2.3. növényvédő szer formulációja: WG – vízben diszpergálható granulátum

2.4. növényvédő szer összetétele:

2.4.1. hatóanyag                          

törzs: CON/M/91-08 (code: DSM 9660)

osztály: Coelomycetes

faj: Coniothyrium minitans

törzsgyűjtemény:
ATTC 38472

mikroorganizmus 
koncentrációja:

1 x 1012 db konídium/kg készítmény

technikai hatóanyag 
specifikációja

Contans WG dokumentáció tartalmazza

     tájékoztató adatok: Megjelenés: sötétbarna színű, gomba szagú 
granulátum 

3. Az előírt minőségi követelmények: (az Engedélyező hatóság előírásai)

3.1. hatóanyag tartalom 

Coniothyrium minitans 
CON/M/91-08 törzse

1 x 109 db konídium (cfu) /g 

3.2.Fizikai-kémiai tulajdonságok : Meg kell felelnie a WG formuláció FAO 
követelményeinek
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4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások: (az Engedélyező hatóság előírásai)

a kijuttatáshoz szükséges

kultúra károsító szer (kg/ha) víz (l/ha)

mennyiség

napraforgó szklerotíniás tőpusztulás 2,0 250-400

repce, mustár, olajretek szklerotíniás tőpusztulás 2,0 250-400

uborka, cukkini, 
görögdinnye, sárgadinnye

szklerotíniás tőpusztulás 2,0-4,0 250-400

saláta szklerotíniás tőpusztulás 2,0-4,0 250-400

paprika szklerotíniás tőpusztulás 2,0-4,0 250-400

paradicsom, tojásgyümölcs szklerotíniás tőpusztulás 2,0-4,0 250-400

sárgarépa, petrezselyem, 
pasztinák, zeller

szklerotíniás tőpusztulás 2,0-4,0 250-400

bab, borsó, szója, lencse szklerotíniás tőpusztulás 2,0 250-400

fejes káposzta, kelkáposzta, 
bimbós kel, kínai kel, 
karfiol, brokkoli

szklerotíniás tőpusztulás 2,0-4,0 250-400

dohány szklerotíniás tőpusztulás 2,0-4,0 250-400

dísznövények szklerotíniás tőpusztulás 2,0-4,0 250-400

A felhasználásra vonatkozó további betartandó előírások:

kezelések száma valamennyi 
kultúra esetében

az utolsó kezelés 
időpontja

1 talajkezelés

Előírt növényvédelmi technológia:

Zöldség- és dísznövény kultúrák termesztése során, a szkerotíniás betegségek ellen a készítményt 
a  magok  elvetése,  illetve  a  palánták  kiültetése  előtt  4-6  héttel  célszerű  a  talaj  felszínére 
kipermetezni, majd 8-10 cm mélyen a talajba dolgozni. Hajtatott kultúrák esetén a készítmény az 
öntözővízzel együtt is kijuttatható. A szer 12-22  oC talajhőmérséklet és 60-70 % víztelítettség 
esetén a leghatásosabb. Kedvező hatásának kifejtéséhez azonban az alkalmazást követő 10 napon 
keresztül a talajnak földnedves állapotban kell lennie. 
A készítményt  napraforgóban és  repcében  1-3 héttel  a  vetés  előtt  célszerű  a  talaj  felszínére 
kipermetezni,  és  4-5  cm  mélyen  a  talajba  dolgozni,  majd  a  talajt  hengerezéssel  lezárni. 
Felhasználásának  optimális  környezeti  feltételei  14-16 oC  talajhőmérséklet  és  60-70  %-os 
talajnedvesség.

A  biopreparátum  készítmény  gombaölő  és  talajfertőtlenítő  hatású  készítményekkel 
tankkeverékben  nem  alkalmazható.  A  szer  kipermetezésekor  az  alkalmazott  permetezőgép 
gombaölő és talajfertőtlenítő  hatású szermaradékokat  nem tartalmazhat. Műtrágyával,  szerves 
trágyával, talajjavító anyagokkal történő együttes kijuttatása nem javasolt

3



04.2/1784-1/2011

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 - OTH és OKTVF – előírásai:

Veszélyjel:

Xn

ártalmas

OTH

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): >2500 mg/kg OTH

Vízi szervezetekre való veszélyesség: nem jelölésköteles OKTVF

Méhekre való veszélyesség: nem jelölésköteles OKTVF

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles Engedélyező hatóság

R-mondatok: 
R 42  Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) OTH

S-mondatok:
S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet OTH
S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. OTH
S 20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad OTH
S 22 Az anyag porát nem szabad belélegezni OTH
S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt 

/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
OTH

S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni OTH

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

a vizeket! 
Engedélyező 

hatóság
SPo 2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni OTH

5.2. várakozási idők: (OTH előírásai)

5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő:  0  nap 

5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 

Előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás. 
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5.3. munkaegészségügyi óvórendszabályok: (OTH előírásai)

5.3.1. egyéni védőfelszerelés

5.3.1.1. előkészítőknek: FFP2D  részecskeszűrő  félálarc,  vegyi  anyag  átbocsátással  szemben 
korlátozott  védelmi  képességű (6-os  típusú)  védőruha,  növényvédelmi 
(permetező)  védőkalap,  vegyi  anyag  por,  permet  elleni  (3-as jelölésű) 
védőszemüveg  vagy arcvédő,  vegyi  anyagoknak  ellenálló  (3.  védelmi 
osztályú) védőkesztyű, védőlábbeli

5.3.1.2. kijuttatóknak: vegyi anyag átbocsátással szemben korlátozott védelmi képességű (6-os 
típusú) védőruha, növényvédelmi (permetező) védőkalap, permet elleni 
(3-as jelölésű) védőszemüveg vagy arcvédő, vegyi anyagoknak ellenálló 
(3. védelmi osztályú) védőkesztyű; védőlábbeli. 
Rosszul  szellőztethető  zárt  térben  (üvegházban,  fóliasátorban)  történő 
felhasználáskor a permet belégzésének megelőzésére – előbbiek mellett 
– FFP2D szűrőosztályú részecskeszűrő félálarc.

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. Terápia: általános eljárás, tüneti megfigyelő kezelés

5.3.3. Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs 

5.4. egyéb környezetvédelmi előírások: (OKTVF előírásai)

A felszíni vizektől 5 m nem kezelt pufferzóna alkalmazása szükséges. Ivóvízbázisok 
védőterületén tilos felhasználni.

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

6.1. a kiszerelés térfogata/tömege: 400 g, 4 kg and 12 kg.

6.2. a csomagolóeszköz anyaga: műanyag zacskó

7. A növényvédő szer eltarthatósága: (az Engedélyező hatóság előírásai)

Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen,  23oC alatt tárolva 6 hónap.

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

A növényvédő szer csak az engedélyokirat rendelkezéseit tartalmazó, jóváhagyott címkeszöveg 
alapján elkészített címkével kerülhet forgalomba.

Az engedélyezési eljárás díja 1.500.000 Ft, amelyet 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 (továbbiakban MgSzH) elleni kereset 
indításával.
A keresetlevelet (3 példányban) az MgSzH 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 Indoklás része nem nyilvános.”

Budapest, 2011. március 29.

   Dr. Bognár Lajos 
         mb. elnök

       nevében és megbízásából 

      Jordán László
          igazgató

P.H.

Kapja: 
1. Ügyfél hazai képviselője
2. Országos Tisztifőorvosi Hivatal
3. Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 
4. Irattár

(28/2011.)
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Melléklet 04.2/1784-1/2011. MgSzH számú határozathoz.

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Növény-, Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi 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: 04.2/1784-1/2011 MgSzH

1.2. növényvédő szer neve: Contans WG

1.3. engedélyokirat érvényessége: 2014. december 31. 

1.4. engedélyokirat tulajdonosa: Prophyta Biologisher Pflanzenschutz GmbH
Inselstr. 12, D-23999 Malchow/Poel 
Németország

1.5. engedélyokirat tulajdonos hazai  
képviselője:

Belchim Crop Protection Hungary Kft. 
1016 Budapest, Zsolt u. 4.

2. A növényvédő szer adatai:
2.1. növényvédő szer gyártója: Prophyta Biologisher Pflanzenschutz GmbH

Inselstr. 12, D-23999 Malchow/Poel 
Németország 

2.1.1. mikroorganizmus  gyártója:

Coniothyrium minitans, törzs: CON/M/91-08 Prophyta Biologisher Pflanzenschutz GmbH
Inselstr. 12, D-23999 Malchow/Poel 
Németország 

2.2. növényvédő szer rendeltetése: gombaölő permetezőszer

2.3. növényvédő szer formulációja: WG – vízben diszpergálható granulátum

2.4. növényvédő szer összetétele:

2.4.1. hatóanyag                          

törzs: CON/M/91-08 (code: DSM 9660)

osztály: Coelomycetes

faj: Coniothyrium minitans

törzsgyűjtemény:
ATTC 38472

mikroorganizmus 
koncentrációja:

1 x 1012 db konídium/kg készítmény

technikai hatóanyag 
specifikációja

Contans WG dokumentáció tartalmazza

     tájékoztató adatok: Megjelenés: sötétbarna színű, gomba szagú 
granulátum 
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Melléklet 04.2/1784-1/2011. MgSzH számú határozathoz.

3. Az előírt minőségi követelmények: 

3.1. hatóanyag tartalom 

Coniothyrium minitans 
CON/M/91-08 törzse

1 x 109 db konídium (cfu) /g 

3.2.Fizikai-kémiai tulajdonságok : Meg kell felelnie a WG formuláció FAO 
követelményeinek

4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások: 

a kijuttatáshoz szükséges

kultúra károsító szer (kg/ha) víz (l/ha)

mennyiség

napraforgó szklerotíniás tőpusztulás 2,0 250-400

repce, mustár, olajretek szklerotíniás tőpusztulás 2,0 250-400

uborka, cukkini, 
görögdinnye, sárgadinnye

szklerotíniás tőpusztulás 2,0-4,0 250-400

saláta szklerotíniás tőpusztulás 2,0-4,0 250-400

paprika szklerotíniás tőpusztulás 2,0-4,0 250-400

paradicsom, tojásgyümölcs szklerotíniás tőpusztulás 2,0-4,0 250-400

sárgarépa, petrezselyem, 
pasztinák, zeller

szklerotíniás tőpusztulás 2,0-4,0 250-400

bab, borsó, szója, lencse szklerotíniás tőpusztulás 2,0 250-400

fejes káposzta, kelkáposzta, 
bimbós kel, kínai kel, 
karfiol, brokkoli

szklerotíniás tőpusztulás 2,0-4,0 250-400

dohány szklerotíniás tőpusztulás 2,0-4,0 250-400

dísznövények szklerotíniás tőpusztulás 2,0-4,0 250-400

A felhasználásra vonatkozó további betartandó előírások:

kezelések száma valamennyi 
kultúra esetében

az utolsó kezelés 
időpontja

1 talajkezelés
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Melléklet 04.2/1784-1/2011. MgSzH számú határozathoz.

Előírt növényvédelmi technológia:

Zöldség-,  dohány  és  dísznövény  kultúrák  termesztése  során,  a  szkerotíniás  betegségek  ellen  a 
készítményt a magok elvetése, illetve a palánták kiültetése előtt 4-6 héttel célszerű a talaj felszínére 
kipermetezni, majd 8-10 cm mélyen a talajba dolgozni. Hajtatott kultúrák esetén a készítmény az 
öntözővízzel  együtt  is  kijuttatható.  A szer  12-22  oC talajhőmérséklet  és  60-70 % víztelítettség 
esetén a leghatásosabb. Kedvező hatásának kifejtéséhez azonban az alkalmazást követő 10 napon 
keresztül a talajnak földnedves állapotban kell lennie. 
A  készítményt  napraforgóban  és  repcében  1-3  héttel  a  vetés  előtt  célszerű  a  talaj  felszínére 
kipermetezni,  és  4-5  cm  mélyen  a  talajba  dolgozni,  majd  a  talajt  hengerezéssel  lezárni. 
Felhasználásának  optimális  környezeti  feltételei  14-16 oC  talajhőmérséklet  és  60-70  %-os 
talajnedvesség.

A biopreparátum készítmény gombaölő és talajfertőtlenítő hatású készítményekkel tankkeverékben 
nem  alkalmazható.  A  szer  kipermetezésekor  az  alkalmazott  permetezőgép  gombaölő  és 
talajfertőtlenítő  hatású  szermaradékokat  nem  tartalmazhat. Műtrágyával,  szerves  trágyával, 
talajjavító anyagokkal történő együttes kijuttatása nem javasolt

5.  A  növényvédő  szer  emberre,  állatra,  környezetre  való  veszélyessége  és  a  biztonságos  
felhasználásának előírásai: 
5.1. veszélyjelek, osztályozás, R-, S-, és különleges S-mondatok:

Veszélyjel:

Xn

ártalmas

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): >2500 mg/kg

Vízi szervezetekre való veszélyesség: nem jelölésköteles

Méhekre való veszélyesség: nem jelölésköteles

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

R-mondatok: 
R 42  Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

S-mondatok:
S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet
S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.
S 20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad
S 22 Az anyag porát nem szabad belélegezni
S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt 

/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni
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Melléklet 04.2/1784-1/2011. MgSzH számú határozathoz.

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: 

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: FFP2D  részecskeszűrő  félálarc,  vegyi  anyag  átbocsátással  szemben 
korlátozott  védelmi  képességű (6-os  típusú)  védőruha,  növényvédelmi 
(permetező)  védőkalap,  vegyi  anyag por,  permet  elleni  (3-as  jelölésű) 
védőszemüveg  vagy arcvédő,  vegyi  anyagoknak  ellenálló  (3.  védelmi 
osztályú) védőkesztyű, védőlábbeli

5.3.1.2. kijuttatóknak: vegyi anyag átbocsátással szemben korlátozott védelmi képességű (6-os 
típusú) védőruha, növényvédelmi (permetező) védőkalap, permet elleni 
(3-as jelölésű) védőszemüveg vagy arcvédő, vegyi anyagoknak ellenálló 
(3. védelmi osztályú) védőkesztyű; védőlábbeli. 
Rosszul  szellőztethető  zárt  térben  (üvegházban,  fóliasátorban)  történő 
felhasználáskor a permet belégzésének megelőzésére – előbbiek mellett 
– FFP2D szűrőosztályú részecskeszűrő félálarc.

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. Terápia: általános eljárás, tüneti megfigyelő kezelés

5.3.3. Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs 

5.4. egyéb környezetvédelmi előírások: 

A felszíni vizektől 5 m nem kezelt pufferzóna alkalmazása szükséges. Ivóvízbázisok védőterületén 
tilos felhasználni.
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6. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása: 

6.1. a kiszerelés térfogata/tömege: 400 g, 4 kg and 12 kg.

6.2. a csomagolóeszköz anyaga: műanyag zacskó

7. A növényvédő szer eltarthatósága: 

Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen,  23oC alatt tárolva 6 hónap.

8. Forgalmazási kategória: III

Budapest, 2011. március 29.

   Dr. Bognár Lajos 
         mb. elnök

       nevében és megbízásából 

       Jordán László
            igazgató

P.H.
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