Voor een langdurige en
preventieve bestrijding
van Sclerotinia

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig.
Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Contans:

voor een langdurige en preventieve bestrijding van Sclerotinia

Contans in het kort
• Effectief tegen Sclerotinia spp.
• Werkingsmechanisme via parasitering van sclerotiën
• Veiligheidstermijn: niet relevant
• Geen residu
• Uitstekend inpasbaar in een geïntegreerd systeem ter bestrijding van Sclerotinia
• Toegelaten in alle voor Sclerotinia gevoelige gewassen
• Dosering: variërend van 2 tot 4 kg/ha
• Ook toepasbaar in biologische teelten

Introductie
Sclerotinia kan in veel verschillende gewassen een
zware oogstderving geven. Waar we met chemische
fungiciden gewend zijn om Sclerotinia te bestrijden ge-

Sclerotinia, een moeilijke
schimmel om te bestrijden
Sclerotinia is een moeilijke schimmel om uitsluitend

durende de teelt, is er met Contans de mogelijkheid om

te bestrijden met chemische fungicidebehandelingen

de druk van Sclerotinia vóór de teelt en in het bouwplan

tijdens de teelt. De oorzaak is gelegen in het feit dat de

te reduceren. Contans is een product op basis van de

sclerotiën tot wel tien jaar kunnen overblijven in de bo-

schimmel Coniothyrium minitans stam CON/M/91-8.

dem. Met chemische fungiciden is bestrijding van deze

Deze schimmel is in staat om de sclerotiën van Sclero-

sclerotiën niet mogelijk. Contans pakt de Sclerotinia

tinia te parasiteren en voorkomt zo dat deze sclerotiën

schimmel aan bij de bron: de sclerotiën. Daarom

weer kunnen kiemen en zodoende kunnen leiden tot

is Sclerotiniabestrijding met Contans een heel effectief

sporulatie. Daarnaast heeft Contans ook een directe

onderdeel in de strategie om deze moeilijke schimmel

werking op de myceliumontwikkeling van Sclerotinia

eronder te krijgen.

minor. Sclerotiniabestrijding met Contans vergt dus
een heel andere aanpak. Een aanpak die passend is in
geïntegreerde teeltsystemen.

Levenscyclus van Sclerotinia spp
1. D
 e sclerotiën kunnen lang (tot wel 10 jaar)

Symptomen

overleven in de bodem. Bij de jaarlijkse grondbewerking kunnen nieuwe sclerotiën weer in
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de bovenste 3 tot 5 cm van de bodem terecht
komen. Dit is de plaats waar ze vruchtlichamen

Aangetaste
gewasresten

kunnen vormen.
2. D
 e vruchtlichamen (apothecia) produceren
ascosporen. Juist via de verouderde delen van
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de plant (oude bladeren, verdorde of afgevallen
bloemblaadjes) kunnen deze ascosporen de

Geinfecteerd
door Mycelium
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plant infecteren en kan de schimmel de plant
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geïnfecteerd
door ascosporen

binnendringen
3. M
 ycelium gegroeid vanuit de sclerotiën die zich
in de bodem bevinden, kunnen de wortels van
sommige plantensoorten infecteren

Apothecia
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Sclerotia

Sclerotiën
in de bodem

de plant of delen van de plant gaan dood.
5. V
 ia aangetast, dood plantmateriaal wat op de
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Overgebleven delen (sclerotia) van Sclerotinia
zijn zichtbaar in de grond voor meerdere jaren.

bodem ligt, worden nieuwe sclerotiën gevormd
en komen via deze route in de bodem terecht.

Sclerotia geinfecteerd door ascosporen.

Contans in een geïntegreerd
teeltsysteem

Sclerotia geinfecteerd door mycelium.

Een perceel dat zwaar besmet is met Sclerotinia zal
dus meerdere jaren behandeld moeten worden omdat

Contans WG is een natuurlijke bestrijder van Sclerotinia

er steeds weer nieuwe sclerotiën in de bovenste laag

in de bodem. De sporen van de schimmel die in Contans

terecht kunnen komen na grondbewerkingen. In veel

zitten, Coniothyrium minitans, parasiteren de sclerotiën en

gevallen is een meerjarige aanpak van de sclerotiën in

het mycelium van Sclerotinia spp in de bodem. Daarmee

de bodem gecombineerd met gewasbehandeling met

wordt de levenscyclus van Sclerotinia doorbroken nog

fungiciden noodzakelijk om de druk van Sclerotinia spp.

voordat deze de planten kunnen aantasten. Dit proces

voldoende te verlagen.

van parasitering van de sclerotiën duurt 6 tot 8 weken
afhankelijk van bodemtemperatuur en vochtigheid.
De sclerotiën kunnen lang (tot wel 10 jaar) overleven
in de bodem. Bij de jaarlijkse grondbewerking kunnen
nieuwe sclerotiën weer in de bovenste 3 tot 5 cm van
de bodem terecht komen. Dit is de plaats waar ze
vruchtlichamen kunnen vormen.

Sclerotinia

Toepassing Contans

Contans wordt op de bodem gespoten en daarna
oppervlakkig (3-5 cm) ingewerkt. Spuiten op een mooi
gehomogeniseerde grond is belangrijk voor een goed
resultaat. Het advies is om Contans solo toe te passen.
Voor specifieke mengingen, raadpleeg uw adviseur.
Onder goede condities (bodemtemperatuur: 12°C-25°C
en voldoende vocht) zijn, 6 tot 8 weken na toepassing,
de sclerotiën die in aanraking zijn gekomen met Contans
geparasiteerd.
De schimmelsporen in Contans zijn effectief tussen
10°C en 27°C.

Toelating Contans

Contans heeft een toelating als grondbehandelingsmiddel
voor het zaaien of planten van Sclerotinia gevoelige
gewassen en daarnaast is er een toelating voor de
pennenbehandeling van witlof.

1. Oogsten

2. Omspitten

Dosering van een grondbehandeling varieert van 2 kg
in akkerbouwgewassen tot 4 kg in groente- en sierteeltgewassen. In de teelt van witlofpennen is 50 gram
Contans per 1000 kg pennen toegelaten.

Bewaring

Bij bewaring van maximaal 4°C is Contans 2 jaar
houdbaar.
Belangrijke punten voor een optimale toepassing
en effectieve werking van Contans
• Pas Contans via een spuittoepassing toe in een totale
bouwplanstrategie ter bestrijding van Sclerotinia
• Maak gebruik van gereinigde spuitapparatuur
• Inwerkdiepte: tot maximaal 10 cm. Bij voorkeur
tussen de 3 en 5 cm
• Bij hoge druk Contans meerdere jaren toepassen
en gedurende de teelt aanvullen met fungiciden
behandelingen.

3. Contans WG
toevoegen
®

4. Zaaigrond voorbereiden en zaaien

Postbus 231, 3640 AE Mijdrecht
agro.bayer.nl

BAYER DRESSCODE - Maatwerk voor persoonlijke bescherming
Het dragen van correcte persoonlijke beschermingsmiddelen is een essentiële factor in het kader van goede
landbouwpraktijken. Bayer CropScience wil graag dat u in alle omstandigheden met de meest geschikte
beschermende kleding werkt. Ga daarom naar www.dresscode.bayercropscience.nl en maak gebruik van
BAYER DRESSCODE voor een persoonlijk beschermingsadvies-op-maat.
Onze gebruiksadviezen, zowel mondeling als schriftelijk verstrekt, berusten op uitgebreide proefnemingen.
Wij adviseren naar beste weten volgens de kennis van zaken op dit ogenblik, echter zonder daarvoor
aansprakelijkheid op ons te nemen, omdat opslag/bewaring en toepassing zich aan onze controle
onttrekken. Beschrijvingen van een product resp. gegevens over de eigenschappen daarvan betekenen
niet, dat verantwoordelijkheid wordt gedragen bij eventuele schade. Overigens zijn onze Algemene
Verkoopvoorwaarden van kracht.
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