
 

 
Godkjent av Mattilsynet: 09.08.2019 

Gyldig t.o.m. : 31.10.2020. En utvidelse av godkjenning for bruksområder av mindre betydning  
følger preparatets ordinære godkjenningsperiode hvis ikke annet er spesifisert i 
godkjenningsbrevet. 
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Tillegg til preparatets ordinære etikett, gjelder betingelsene gitt nedenfor. 

 
Advarsel (Fylles ut av Mattilsynet) 

 
I tillegg til advarselsfeltet på preparatets ordinære etikett, gjelder følgende:  
 
For å beskytte vannlevende organismer må dette produktet ikke brukes nærmere enn 5 m fra 
overflatevann. 
 

 

Tilleggsetikett: Utvidelse for bruksområde av 
mindre betydning 

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

Switch 62,5 WG – fludioksonil + cyprodinil 

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.  
 
 

 



 
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 Skadegjører 

Dose   
prepa-
rat 
g/daa 

Vekststa-
dium 

Antall  
behand-
linger 

Intervall  
mellom 
beh.        
 i dager 

Væske-
mengde i 
liter/daa 

Behand-
lings-frist 
i dager 

Gulrot, persillerot, pastinakk, 
bete, pepperrot 

Storknollet råtesopp, gråskimmel, 
Phoma og svartskurv på overjordiske 
deler, bladflekksopper 

80 BBCH 41-49 2 12 30-60 7 

Knollselleri 

Storknollet råtesopp, gråskimmel, 
svartskurv på overjordiske deler, sel-
leribladflekk og andre bladflekksop-
per 

100 BBCH 41-49 2 12 40-60 14 

Kepaløk, hvitløk og sjalottløk 
Gråskimmel og løkblad-gråskimmel, 
purpurflekk og andre bladflekksopper 

60 BBCH 41-47 2 14 30-50 14 

 

 
Påføring: Sprøytingen utføres med åkersprøyte. God dekning av hele bladmassen er en forutsetning for å få god effekt. 


