Svampemiddel.
Må kun anvendes til
bekæmpelse af
knoldbægersvamp i
salat og raps

Holdbarhed: Minimum 10 dage
efter produktionsdato, når opbevaret ved 10-20 °C; og min. 6
måneder når det opbevares ved
4-6 °C.

Svampemiddel nr. 757-1.

14_10220101_01

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler samt
plantebeskyttelsesmiddelforordningen
1107/2009.
Indeholder:
Coniothyrium minitans CON/M/91-08 8 %
w/w, ca. 1012 CFU/kg.
Midlet er et vanddispergerbart granulat.

Afsendelsesdato:
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Registrering:
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1 år

4 kg
Distribution:
Nordisk Alkali
Anemonevænget 2, 4330 Hvalsø
Tlf. 4649 1171, www.nordiskalkali.dk
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Made in Germany

Produktionsdato og batchnummer: Se på emballagen.

FORSIGTIG
Indeholder Coniothyrium minitans CON/M/91-08;
kan udløse en allergisk reaktion.
Undgå indånding af støv.
Undgå kontakt med huden.

Tilberedning af sprøjtevæske
Påfyldning skal ske i marken eller på plads med opsamling.
Start med en fuldstændigt rengjort sprøjte. Fyld tanken ¼
med vand. Contans WG tilsættes under omrøring. Fyld op med
vand. Hold omrøringen kørende under hele udsprøjtningen.
Opløsningen skal bruges samme dag.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for
arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige
sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede
forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til bekæmpelse af knoldbægersvamp i salat og raps.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og
ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet
eller med beholdere, der har indeholdt produktet.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
BRUGSANVISNING
Contans
WG
er
et
biologisk
knoldbægersvamp i raps og salat.

svampemiddel

Rengøring af sprøjteudstyret
Restsprøjtevæske skal fortyndes minimum 50 gange og
udsprøjtes på den behandlede afgrøde. Husk vask med
rengøringsmiddel ud- og indvendigt og skylning af alle
indvendige dele. For yderligere regler vedr. fyldning, tømning
og rengøring af sprøjteudstyret henvises til Bekendtgørelse
1355 af 14/12/2012.
Opbevaring
Opbevares mørkt, tørt og køligt. Ved opbevaring ved højst ved
4-6 °C er holdbarheden 6 måneder. Ved nedfrysning til -18 °C
kan Contans lagres i op til 1 år.
Bortskaffelse
Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen.
Emballagen må ikke genbruges.

mod

Contans
WG
indeholder
nyttesvampen
Coniothyrium
minitans, der parasiterer og nedbryder knoldbægersvampens
hvilelegemer (de sorte knolde kaldet sklerotier). Sklerotierne
kan ligge mange år i jorden og udgøre smittefare for
kommende afgrøder. Derfor er Contans WG oplagt som
forebyggende behandling i marker med tidligere angreb af
knoldbægersvamp.
Økologisk produktion: Contans er et ikke-økologisk produkt,
der kan anvendes til økologisk jordbrugsproduktion efter
retningslinjerne i rådsforordning nr. 834/2007.
Dosering
Afgrøde

Dosering

Behandling

Salat

4 kg/ha

2-3 måneder før
plantning

Raps

2 kg/ha

Før såning

Anvendelse
Contans WG udbringes i 200-300 l vand pr. ha. Sprøjteteknikken
er ikke så afgørende, idet der blot skal leveres en jævn
dækning på jorden.
Efter udsprøjtning skal Contans blandes med de øverste ca.
10 cm jordlag ved harvning eller lignende, så der kan komme
størst mulig kontakt med sklerotierne. Der bør ikke pløjes
umiddelbart efter behandling, da sklerotier fra dybere jordlag
vil kunne blotlægges og udgøre yderligere smittefare.
Optimale betingelser
Anvendes bedst på fugtig jord og ved temperaturer mellem
12 og 25 °C. Ved lavere temperaturer bliver aktiviteten
langsommere. Ved temperaturer under 0 °C og over 27 °C
ophører aktiviteten og C. minitans ligger hvilende i jorden,
indtil temperaturen igen er på et fordelagtigt niveau.
pH skal være mellem 4,5 og 8.
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Resistensrisiko
Contans WG er et biologisk svampemiddel. Resistensrisiko
vurderes til at være lav.
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