
 

 
Godkjent av Mattilsynet: 19.08.2022 (stangselleri og fennikel) 27.02.2023 (kirsebær tunnel) 

Gyldig t.o.m. : Se vedtaksbrevet. En utvidelse av godkjenning for bruksområder av mindre 
betydning  følger preparatets ordinære godkjenningsperiode hvis ikke annet er spesifisert i 
godkjenningsbrevet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

I tillegg til preparatets ordinære etikett, gjelder betingelsene gitt nedenfor. 

 
Advarsel 
Unngå forurensning av vannmiljøet med produktet eller emballasjen. Ikke rengjør spredeutstyr nær 
overflatevann. Unngå forurensning via avrenning fra gårdsplasser og veier. 
For å beskytte vannlevende organismer må dette produktet ikke brukes nærmere enn 5 meter fra 
overflatevann for stangselleri og fennikel og 30 m for kirsebær (Se Bruksvilkår for å beskytte miljøet). 

 
Bruksområde  
Mot soppsjukdommer (selleribladflekk, storknolla råtesopp, bladflekker, gråskimmel) i stangselleri og 
fennikel på friland. Mot grå monilia, gråskimmel, bitterråte og penicillium i kirsebær i tunnel. 
 

Antall behandlinger:  
Stangselleri og fennikel: maks 2 ganger 
Kirsebær i tunnel: 1 gang 

 
Behandlingsfrist:  
Kirsebær i tunnel: 7 dager 
Stangselleri og fennikel: 14 dager 
 

Bruksrettledning 
Stangselleri og fennikel: 
Dosering: 
80-100 g per dekar. 
Brukes forebyggende (må sprøyte før infeksjon). Sprøyt fra 9 bladstadiet til full utvikling (BBCH 19 -
BBCH 49). Anbefalt væskemengde 30-60 l per dekar.  
Maks to behandlinger med 10 dagers intervall. 
 
 
 

 

Tilleggsetikett: Utvidelse for bruksområde av 
mindre betydning 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009, Art.51  

Switch – cyprodinil + fludioksonil 

Erklæring 
Brukeren selv står ansvarlig ved eventuelle skader på kulturene og annen 
utilsiktet effekt som følge av en utvidet anvendelse av mindre betydning.. 
Unntatt er sprøyteskader som måtte oppstå som følge av at innholdet i 
preparatet ikke samsvarer med det produsenten har oppgitt på preparatets 
ordinære etikett.  
 
Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneske og miljø. 
Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller 
behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale 
dosering/konsentrasjon.  
 
 

 



Kirsebær i tunnel: 
Dosering: 
70-100 g per dekar. 
Sprøyt fra begynnende blomstring til kartfall, BBCH 61-71. Væskemengde 50-100 l/daa.  
 

Påføring:  
Bomsprøyte, tåkesprøyte, vertikal sprøytebom eller håndholdt rifle. 
 

Håndteringsfrist: 
Anbefalt verneutstyr må nyttes dersom en går inn i behandlet område, eller håndterer behandlede 
plantedeler i en periode på 24 timer etter sprøyting. 
 

Etterfølgende kulturer: 
Det skal gå minst 120 dager fra siste behandling til etterfølgende kultur sås/ plantes. 
 
For øvrig gjelder godkjenningsbetingelsene som framgår av ordinær godkjent etikett. 
 

Bruksvilkår for å beskytte miljøet:  
For å beskytte vannlevende organismer har dette produktet avstandskrav til overflatevann. 
Avstandskravet kan gjøres smalere ved å redusere sprøyteavdriften i henhold til tabellen.  
  

Bruksområde Avdriftsreduksjon 

0% ≥ 50 % ≥ 75 % ≥ 90 % 

Stangselleri og 
fennikel   

5 m  3 m 3 m 3 m 

Kirsebær i tunnel 30 m 15 m   

 
Vilkår for å oppnå avdriftsreduksjon er beskrevet i egen veileder som er tilgjengelig på Mattilsynets 
nettsider. All reduksjon av avstandskrav må skje i tråd med veilederen. 
 


