Brugsanvisning for mindre anvendelse af Switch 62,5 WG til bekæmpelse af gråskimmel på
frilandsvinstokke/-druer til brug for vinproduktion
Virkemåde
Switch 62,5 WG indeholder de to aktivstoffer cypridinil og fludioxonil, der begge bør anvendes
forebyggende eller i det meget tidlige udviklingsstadie af sygdommen. Cyprodinil er et bredspektret
systemisk svampemiddel, der virker på svampens biokemiske mekanismer. Den hæmmer myceliets
indtrængning i planten og forstyrrer mycelievæksten i planten. Cyprodinil har lipofile egenskaber,
som gør, at den optages i vokslaget og kutikula. Stoffet diffunderer ind i xylemet og bevæger sig
med vandstrømmen op og ud i hele planten. Fludioxonil er ikke systemisk og virker ved at hæmme
spiringen af svampesporer og mycelievækst på planteoverfladen. Der sker nogen optagelse af
stoffet i kutikula.
Anvendelse
Switch må bruges op til 2 gange indenfor en sæson og ikke senere end 35 dage før høst. Ved
kraftigt smittetryk (megen regn) behandles i BBCH 61 eller BBCH 71 og derefter i BBCH 75. Ved
lavt smittetryk behandles kun i BBCH 75.
Dosering
De følgende maksimale individuelle dosisrater for de enkelte vækststadier (BBCH skalatrin) må
ikke overskrides:
BBCH 61 (begyndende blomstring):
0,48 kg produkt/ha
BBCH 71 (frugtsætning/begyndende bærsvulmning): 0,72 kg produkt/ha
BBCH 75 (bær på ærtestørrelse, klase hængende):
0,96 kg produkt/ha
Anvend 500 – 1500 l vand per hektar. Midlet er et vandopløseligt granulat.
Behandlingsfrist
Midlet må ikke anvendes senere end 35 dage før høst.
Bufferzone
Midlet må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at
beskytte organismer der lever i vand.
Tilberedning af sprøjtevæsken
Sprøjten skal være grundigt rengjort. Tanken (rygsprøjte, traktorsprøjte) fyldes halvt op med vand.
Switch tilsættes under omrøring og den resterende vandmængde tilsættes under omrøring. Omrør
blandingen omhyggeligt før brug og fortsæt omrøring under sprøjtning. Se i øvrigt Switch 62,5
WG’s etiket.
Sikkerhed/advarsel
Ved brug af rygsprøjte skal overtræksbukser, handsker og gummistøvler bruges. Se i øvrigt Switch
62,5 WG’s etiket.

Ansvar
Det skal understreges at anvendelsen til den mindre anvendelse sker på brugerens eget ansvar
for så vidt angår effektivitet og fytotoksicitet. Syngenta Crop Protection A/S har ansvaret for
produktets sammensætning, men brugeransvaret påhviler den enkelte bruger. Opmærksomheden
henledes på, at faktorer som vejrlig, jordbundsforhold, sorter, resistens og behandlingsteknik kan
påvirke produktets effekt.
Godkendelse til mindre anvendelse er givet til: Danske Vingårde, Sekretariatet, Aarø 250, 6100
Haderslev og Foreningen af Danske Vinavlere, Jean R. Becker, Skrænten 15, 2460 Birkerød.

