
Brugsanvisning til mindre anvendelse af Switch 62,5 
WG (1-201) mod svampeangreb ved produktion af 

havefrø samt planteskolekulturer/prydplanter på friland 
 

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i 
plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF) 

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning 

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som 
gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som 
ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.  
 
Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar 
Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende 
virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. 
GartneriRådgivningen kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må 
opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede 
vejledning til afgrøden følges. 
 
Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en 
godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. 
Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke 
afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være 
forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. 
Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre 
anvendelse følges. 
 
Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets  
effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også 
overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.  
 

 
  



 

Vejledning for Switch 62,5 WG (1-201) mod svampeangreb ved 
produktion af havefrø samt planteskolekulturer/prydplanter på friland 

 
Svampemiddel: 
Må kun anvendes i følgende afgrøder og mod følgende skadevoldere: 

Produktion af havefrø: Knoldbægersvamp, gråskimmel, rodhalsråd 

Planteskolekulturer/prydplanter på friland: Gråskimmel og andre Botrytis-arter (Botrytis 
spp.), knoldbægersvamp, Rhizoctonia, antrachnose og bladpletsvampe (Mycosphaerella, 
Ascochyta) 

Max 2 behandlinger pr. sæson.  

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte 
organismer, der lever i vand 

 
Advarsel: 
”Læs Switch 62,5 WG etiketten”. 
Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides. 
 

Brugsanvisning for Switch 62,5 WG mod svampeangreb ved produktion 
af havefrø samt planteskolekulturer/prydplanter på friland  

 
Skadegører: Svampesygdomme 
 
Dosering, antal behandlinger og sprøjtetidspunkt 

Afgøder Dosering Max antal 
behandlinger 

Sprøjtetidspunkt 

Produktion af havefrø 0,8 kg/ha 2 Ved behov 
Planteskolekulturer/prydplanter 
på friland 

1,0 kg/ha 2 Ved behov 

 
Risiko for skader: 
Både prydplanter med- og uden blomst kan principielt behandles uden risiko, men 
blomstrende planter er mere følsomme. 
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