
Postřikový fungicidní biopreparát ve formě ve vodě dispergovatelného granulátu k ochraně řepky 
olejky, hořčice bílé, slunečnice roční, zeleniny, okrasných rostlin, tabáku, luskovin, aromatických 
a léčivých rostlin a čekanky salátové proti hlízence obecné (Sclerotinia sclerotiorum) a hlízence 
menší (Sclerotinia minor).

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN – FUNGICID.

Contans® WG

Účinná látka: Coniothyrium minitans CON/M/91-08 100 g v 1 kg přípravku (tj. 1× 109 CFU/g) 

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

Držitel rozhodnutí o povolení/výrobce: Bayer CropScience Biologics GmbH.
Inselstr. 12, D-23999 Malchow/Poel, Německo
Právní zástupce v ČR/dodavatel: BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5; tel. 266 101 111
DISTRIBUCE: AgroProtec s.r.o., Dolní 549, 373 81 Kamenný Újezd; tel.: 387 201 995

® je registrovaná ochranná známka společnosti Bayer 
Evidenční číslo: 4531-0
Balení a obsah: PET/PE pytel 12 kg
Datum výroby: uvedeno na obalu
Číslo šarže: uvedeno na obalu

Doba použitelnosti: 6 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování v neporušených ori-
ginálních obalech při teplotě do + 6 °C. Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh 
po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické 
a fyzikální vlastnosti shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní roz-
bory přípravku pro tento účel zajistí vlastník přípravku u akreditované laboratoře a prodlouženou dobu 
použitelnosti je povinen vyznačit na obalu přípravku.

Působení přípravku
Spory houby Conithyrium minitans po aplikaci a zapravení v půdě infi kují a parazitují na přítomných 
sklerociích hub Sclerotinia spp. a poměrně rychle je rozkládají. K parazitaci dochází ve vrchní provzduš-
něné vrstvě půdy cca do 10 cm při teplotách od 1°C. Při zamrznutí půdy C. minitans pozastavuje svůj 
růst, ale nedochází k odumření. Po zvýšení teploty začíná houba opět parazitovat sklerocia, a proto je 
možné použití přípravku jak na podzim, tak i v jarních měsících. Podmínkou účinnosti přípravku je jeho 
promísení s půdou a zapravení do hloubky cca. 5–10 cm bezprostředně po aplikaci. 

Návod k použití 

Plodina, 
oblast použití

Škodlivý organismus, 
jiný účel použití

Dávkování, 
mísitelnost

OL 
(dny)

Poznámka

řepka olejka ozimá
hlízenka obecná
(Sclerotinia sclerotiorum)

1,0–2,0 kg
200–500 l vody/ha

AT 1)

řepka olejka jarní, 
hořčice bílá

hlízenka obecná
(Sclerotinia sclerotiorum)

1,0–2,0 kg
200–500 l vody/ha

AT 2)

slunečnice roční
hlízenka obecná
(Sclerotinia sclerotiorum)

2,0 kg
200–500 l vody/ha

AT 2)

luskoviny, aromatické 
a léčivé rostliny

hlízenka obecná
(Sclerotinia sclerotiorum)

2,0–4,0 kg
200–500 l vody/ha

AT 2)

zelenina
hlízenka obecná 
(Sclerotinia sclerotiorum) 

2,0–4,0 kg
200–1000 l vody/ha

AT 3)

okrasné rostliny, tabák hlízenka obecná
4,0 kg

200–1000 l vody/ha
AT 3)

čekanka salátová

hlízenka obecná 
(Sclerotinia sclerotiorum), 
hlízenka menší 
(Sclerotinia minor)

5 g/100 kg kořenů
2 l vody/100 kg kořenů

AT 4)

OL-ochranná lhůta; je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní

Upřesnění podmínek aplikace
1) Řepka olejka ozimá

Přípravek se aplikuje následujícím způsobem:
a) Před výsevem řepky olejky ozimé: přípravek se aplikuje postřikem na povrch mělce nakypřené 
půdy. Promísení s půdou a zapravení se provádí při předseťové přípravě půdy rotačními bránami 
nebo rotačním kultivátorem do hloubky 5 cm.
b) Ošetření posklizňových zbytků: ošetření nově vytvořených sklerocií v podrcených posklizňových 
zbytcích je zaměřeno na ochranu před novým zamořením půdy. Posklizňové zbytky se ošetří pří-
pravkem před prvním zpracováním půdy. Bezprostředně po aplikaci se provede zapravení přípravku 
podmítkou do hloubky 5 cm.
c) Aplikace před výsevem ozimé či jarní obilniny (předplodina pro řepku): tento způsob aplikace 
je možný pouze v systémech minimalizačního pěstování ozimé řepky olejky. Přípravek se aplikuje 
postřikem před výsevem obilniny na povrch mělce nakypřené půdy. Promísení s půdou a zapravení 
se provádí při předseťové přípravě půdy rotačními bránami nebo rotačním kultivátorem do hloubky 
5 cm. Po sklizni obilniny a před výsevem řepky olejky je možná jen mělká kultivace do hloubky 5 cm, 
aby nedošlo k vynášení neinfi kovaných sklerocií na půdní povrch.

2)  Řepka olejka jarní, hořčice bílá, slunečnice roční, luskoviny, aromatické a léčivé rostliny 
Přípravek se aplikuje před setím, ale minimálně 2–3 měsíce před škodlivým výskytem hlízenky obec-
né v porostu. Po aplikaci se provádí zapravení a promísení s půdou rotačními bránami nebo rotačním 
kultivátorem do hloubky 5 cm. Možné je i ošetření posklizňových zbytků nebo aplikace před výsevem 
jejich předplodiny.

3)  Zelenina, okrasné rostliny a tabák
Přípravek se aplikuje před setím nebo výsadbou, ale minimálně 2–3 měsíce před škodlivým výsky-
tem hlízenky obecné v porostu. Po aplikaci se provádí zapravení a promísení s půdou rotačními 
bránami nebo rotačním kultivátorem do hloubky 5–10 cm. Použití je možné jak ve sklenících, fóliov-
nících, tak i při polním pěstování.

4) Čekanka salátová
Přípravek se aplikuje na kořeny po sklizni či před jejich umístěním do množírny.

Příprava aplikační kapaliny
Potřebná dávka přípravku se vpraví za stálého míchání do nádrže postřikovače naplněného z poloviny 
vodou, důkladně se rozmíchá a poté doplní vodou na stanovený objem.

Čištění aplikačního zařízení
• úplně vyprázdněte aplikační zařízení na ošetřovaném pozemku
• vyjměte všechny fi ltry a trysky a propláchněte je čistou vodou
•  naplňte aplikační zařízení do jedné čtvrtiny nebo do ponoření agitátoru vodou (v případě použití tank 

mixu s přípravky na bázi oleje lze přidat 0,5% detergent)
•  promíchejte nejméně jednu minutu a propláchněte skrz pumpu, pokud má aplikační zařízení systém 

čištění, použijte jej
• výplachovou vodu zachyťte
• proveďte propláchnutí ještě jednou
• opláchněte aplikační zařízení z venkovní strany 
•  výplachovou vodu naplňte do aplikačního zařízení a vystříkejte na ošetřeném pozemku nebo jiným 

způsobem bezpečně zlikvidujte 

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí

SP1
Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti 
povrchových vod / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

OP II. st.
Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních 
a povrchových vod.

Podmínky správného skladování 
Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech 
při teplotě do +6 °C odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto 
látek. Chraňte před vlhkem, mrazem a přímým slunečním svitem. Protože tento biologický fungicid 
obsahuje spory a mycelium houby, může být poškozen žárem a měl by být chráněn po celou dobu 
skladování před vysokými teplotami. Během skladování nesmí dojít ke zvlhnutí přípravku! Výrobce ne-
přebírá záruku za škody vzniklé nesprávným skladováním přípravku.

Odstraňování obalů, neupotřebitelných zbytků, aplikační kapaliny a oplachových vod
Případné zbytky oplachové kapaliny nebo postřikové jíchy se naředí cca 1:5 vodou a bezezbytku se vystří-
kají na ošetřeném pozemku; nesmí však zasáhnout zdroje podzemních ani recipienty povrchových vod. 
Použité obaly od přípravku se nesmějí používat k jinému účelu! 
Prázdné obaly se 3× vypláchnou vodou a po znehodnocení se předají oprávněné osobě k odstranění. 
Případné nepoužité zbytky přípravku se rovněž předají oprávněné osobě k odstranění.

Bezpečnostní opatření pro ochranu člověka
Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.
Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) při přípravě aplikační kapaliny a při aplikaci: 

Ochrana dýchacích orgánů: není nutná 

Ochrana rukou:
gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická 
nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s uvedeným kódem podle přílohy 
A k ČSN EN 374-1

Ochrana očí a obličeje: ochranné brýle nebo ochranný štít podle ČSN EN 166 

Ochrana těla:

celkový pracovní/ochranný oděv z textilního materiálu např. podle ČSN 
EN 14605+A1 nebo jiný ochranný oděv označený piktogramem/grafi c-
kou značkou „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 13688; při 
ředění přípravku navíc zástěra z PVC či pogumovaného textilu

Dodatečná ochrana hlavy: čepice se štítkem nebo klobouk 

Dodatečná ochrana nohou:
pracovní nebo ochranná obuv např. gumové nebo plastové holínky 
podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347

Společný údaj k OOPP: Poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba urychleně vyměnit.

Aplikaci provádějte jen za bezvětří či mírného vánku, v tom případě vždy ve směru po větru od pracu-
jících a od dalších osob. 
Nejezte, nepijte a nekuřte při používání a rovněž po skončení práce, až do odložení ochranného/pra-
covního oděvu a dalších OOPP a do důkladného umytí. 
Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak pracovní/ochranný oděv a OOPP před dalším 
použitím vyperte, resp. očistěte.
Aplikační kapalina nesmí zasáhnout sousední kultury!

První pomoc

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře 
a poskytněte mu informace z této etikety nebo bezpečnostního listu. 
Při nadýchání: Přerušte expozici. Přejděte mimo ošetřovanou oblast. 

Při zasažení kůže:
Odložte kontaminovaný / nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud 
možno teplou vodou s mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte.

Při zasažení očí: 

Ihned vyplachujte oči velkým množstvím vlahé tekoucí čisté vody alespoň 
po dobu 15 minut, vyjměte kontaktní čočky po 5 minutách, pokud je používáte, 
poté pokračujte ve vyplachování. Přetrvávají-li příznaky (slzení, zarudnutí, pále-
ní, pocit cizího tělesa v oku, apod.) vyhledejte lékařskou pomoc - vždy, pokud 
byly zasaženy oči s kontaktními čočkami. 

Při požití:
Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody. 
Nevyvolávejte zvracení. 

Při vyhledání lékařské pomoci informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo a o poskytnuté 
první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým 
informačním střediskem - Na bojišti 1, 128 08 Praha 2, Telefon nepřetržitě: (+420) 224 919 293 nebo 
(+420) 224 915 402.

Dodatková informace společnosti Bayer:
Přípravek používejte výhradně v souladu s návodem k použití. Přípravek nesmí být používán 
v takových dávkách a kombinacích, které nejsou uvedeny v textu etikety anebo nejsou součástí 
písemných doporučení společnosti Bayer, platných pro aplikaci dodávaných přípravků na ochra-
nu rostlin. V případě použití jakékoliv kombinace předem odzkoušejte vzájemnou mísitelnost 
jednotlivých zamýšlených složek. Společnost Bayer nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené 
nesprávným použitím či skladováním přípravku.

12 kg
CZ60504731A

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN – FUNGICID.


