
01 ALGEMENE INFORMATIE

A. Handelsnaam + toelatingshouder 

• Contans® WG

• Bayer CropScience S.A.-N.V.

B. Samenstelling

• 1 x 1012 actieve Coniothyrium minitans sporen/kg van de stam 
CON/M/91-08

C. Formuleringstype

• WG (water dispergeerbaar granulaat)

D. FRAC code

• NC (niet geclassificeerd – materiaal van biologische oorsprong)

E. Toelatingsnummer 

• België: 9389P/B

• Frankrijk: 9900189

Figuur 2:
Bonen met sclerotinia aantasting (Sclerotinia sclerotiorum)

Figuur 1: Zware sclerotinia aantasting in bloemkool (Sclerotinia sclerotiorum)

Product informatie fiche

Contans® wg

02 TOEPASSING

A. Werkingsmechanisme

• Een behandeling met Contans® WG beschermt de wortels tegen een infectie door Sclerotinia sp.. 
Na toepassing van het product kiemen de levende sporen van Coniothyrium minitans schimmel. 
Deze zullen het mycelium van bepaalde Sclerotinia soorten parasiteren.

B. Toepassingscondities

• Preventief voor het zaaien/planten of op gewasresten.

• Contans® WG kan gebruikt worden op alle grondtypes.

• Optimale werking bij vochtige grond en grondtemperatuur (bovenste 5-10cm) van 15-25°C.



MET STEUN VAN HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING

C. Toepassingsmethode

• Volg de instructies van de fabrikant, lees aandachtig het etiket!

• Bespuiting. Gebruik steeds goed gereinigde spuitapparatuur.

• Aantal erkende toepassingen en dosering: afhankelijk van het gewas. Bij sterke aantasting 
is eenmalige behandeling meestal onvoldoende om infectiedruk in grond te verminderen. 
Maximaal toegelaten gebruik is 4kg/ha.

• Na behandeling is het essentieel om het product oppervlakkig in te werken in de 
bovenste 5-10 cm van de bodem. Zeker niet te diep inwerken zodat de concentratie 
sporen/m3 grond hoog genoeg blijft.

• Niet mengen met meststoffen en toevoeging van adjuvant is niet nodig.

D. Werkingsspectrum

• Contans® WG is een product dat specifiek toegepast kan worden ter bestrijding van 
bepaalde Sclerotinia stammen, waaronder Sclerotinia sclerotiorum en Sclerotinia 
triforliorum.

E. Teelten

• België:  
Algemene groenteteelt (wortelen, witloof, selder, bonen,...) en sierteelt

• Frankrijk:  
Algemene groenteteelt (salade, kolen, meloen, courgette, komkommer, tomaat, prei,...)  
en sierteelt

03 PROEFRESULTATEN
• Door het positief effect van Contans® WG tegen Sclerotinia, wordt dit product bij PCG 

en Inagro standaard toegepast als deel van algemene biologische gewasbescherming in 
proeven en velden met eerdere Sclerotinia aantasting.

04 TIPS VAN DE FABRIKANT
• Een watervolume van meer dan 200l/ha, verhoogt de overlevingskansen van de sporen

• Contans® WG breekt af door UV-straling, behandel daarom het veld zo kort mogelijk 
voor het zaaien/planten

• Indien een behandeling op gewasresten uitgevoerd wordt is het belangrijk de 
oogstresten te “breken” opdat de scleroten in contact komen met de sporen.  
Als er geen contact is tussen Contans® WG en de pathogeen is er geen werking.

05 VOORDELEN
• Goed te combineren met geïntegreerde 

bestrijdingsprogramma’s van Sclerotinia

• Toegelaten in alle voor Sclerotinia gevoelige gewassen

• Geen residuen

• Flexibele toediening (voor het planten/zaaien of erna)

Bronvermelding:

Bayer CropScience België
www.ephy.anses.fr/ppp/t34-biocontrol 
www.fytoweb.be/nl/toelatingen


