Tilleggsetikett: Utvidelse for bruksområde av
mindre betydning
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009, Art.51

Switch 62,5 WG – fludioksonil + cyprodinil
Godkjent av Mattilsynet: 05.04.2018
Gyldig t.o.m. : 30.06.2019

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.

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

Advarsel
Se advarselsfeltet på preparatets ordinære etikett.

Bruksrettledning: Switch 62,5 WG skal brukes forebyggende. Det inneholder fludioksonil
som har forebyggende kontakt effekt mot et bredt spekter av sopper og cyprodinil som følger
vannstrømmen oppover i planten og har bredtvirkende forebyggende effekt.
Bruksområder:
Kultur

Agurk og squash på
friland

Skadegjører

Gråskimmel og storknolla råtesopp,
bladflekksopper
Hodedannende sa- Gråskimmel og storlater og andre saknolla råtesopp,
latplanter, inkl. til
svartskurv på overbabyleaf på friland jordiske plantedeler
antrachnose, Septoria og andre bladflekksopper
Krydderurter (inkl
Gråskimmel og
dill og bladpersille) storknolla råtesopp,
på friland
bladflekksopper
Frø produksjon,
Gråskimmel og storikke til konsum
knolla råtesopp,
(blomster, grønnsa- Phoma og bladflekkker, medisinplansopper
ter, aromatiske
planter) på friland

Dose
preparat
g/daa

Vekstsstadium

Antall
behandlinger

Intervall
mellom
beh.
i dager

Væskemengde i
liter/daa

100

BBCH
71-79

2

7-10

30-60

Behandlingsfrist i
dager
3

60

BBCH
13-49

2

10

30-60

7

60

BBCH
13-49

2

10

30-60

7

80

Tidlig
blomstring
BBCH
51-89

2

7-21

50-60

NA

Påføring: Sprøytingen utføres med åkersprøyte. God dekning av hele bladmassen er en
forutsetning for å få god effekt.
Det skal overholdes en buffersone på 5 m til vannforekomster for disse kulturene.

