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ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

ПОВНА НАЗВА Світч® 62,5 WG, в. г.

ДІЮЧА РЕЧОВИНА 375 г/л ципродинілу,  
250 г/л флудиоксонілу

ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА Анілінопіримідини, фенілпіроли

ХІМІЧНА ГРУПА Вододисперсні гранули

КЛАС ТОКСИЧНОСТІ Класифікація ВООЗ: III

УПАКОВКА 1 кг

 
ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура Спектр дії Фаза внесення
Норма  

витрати, 
л/га

Кількість 
обробок /

Термін  
очікування

ГРУША, ЯБЛУНЯ, 
ПЕРСИК, АБРИКОС, 
СЛИВА, ЧЕРЕШНЯ

Хвороби плодів під 
час їх зберігання у 

сховищах

Обприскування 
в період 

вегетації до 
збирання 
урожаю

0,75–1,0

1/15

АБРИКОС, ПЕРСИК, 
СЛИВА, ЧЕРЕШНЯ, 

ГРУША

Моніліоз, сиза 
пліснява, гниль, 

фузаріозна гниль, 
альтернаріоз, сіра 

гниль

Обприскування 
в період 
вегетації

2/20

СУНИЦІ
Сіра гниль ягід, бура і 

біла плямистості листя, 
борошниста роса

Обприскування 
в період 

вегетації: перед 
цвітінням

0,75

2/7

Після масового 
цвітіння 0,75–1,0

ВИНОГРАДНИКИ Сіра гниль

Обприскування 
в період 
вегетації 

0,75–1,0

1–2/7

ТОМАТИ, ОГІРКИ 
(відкритий і закритий 

ґрунт)

Хвороби при зберіганні 
(альтернаріоз, 

антракноз, фузаріоз, 
мокра й сіра гнилі)

2/10

ТРОЯНДИ
(відкритий і закритий 

ґрунт)

Фузаріозна, 
альтернаріозна  

та сіра гнилі
2/15

ПЕРЕВАГИ
• Двокомпонентний фунгіцид контактно-проникної дії, який застосовується проти парші, 

моніліозу, плодових гнилей, антракнозу і комплексу грибів на гронах винограду.

• Контролює головних збудників хвороб, які спричиняють гниття плодів і ягід при зберіганні 
(плодова гниль, сіра гниль, інші хвороби).

• Дозволений до використання навіть у фазі дозрівання плодів.

• Короткий термін очікування.

• Покращує лежкість плодів при зберіганні.

• Стимулює фотосинтез, накопичення цукрів, біосинтез протеїну та вільних амінокислот.

• Покращує стійкість рослини до стресів.

ТЕРМІНИ ЗАСТОСУВАННЯ 
Виноград: початок змикання ягід у грони, початок дозрівання плодів, перед збиранням. 

Суниці: період цвітіння, після масового цвітіння, перед збиранням. 

Яблуня, груша, персик: перед збиранням, після механічних пошкоджень.

Томати, огірки, троянди відкритого й закритого ґрунту: в період вегетації.

НОРМА ВНЕСЕННЯ 
Плодово-ягідні культури — 800–1200 л/га

Овочеві культури — 350–400 л/га

Виноградники — 600–800 л/га

ПОДВІЙНИЙ ВПЛИВ
 

ЦИПРОДИНІЛ

• Клас — анілінопіримідини

• Системно-проникна дія

• Зупиняє біосинтез амінокислот  
у момент проникнення і росту  
міцелію

ФЛУДИОКСОНІЛ

• Клас — фенілпіроли

• Контактна дія

• Проростання конідій і ріст міцелію

ПОВНИЙ ОГЛЯД АКТИВНОСТІ
Проникає у життєвий цикл гриба завдяки 3-м механізмам дії

• Пригнічує активність протеїнкінази (осморегуляція)
• Пригнічує виділення гідролітичних ензимів
• Пригнічує біосинтез метіоніну

Діє на патоген у 4-х різних місцях життєвого циклу

• Проростання спори
• Формування ростової трубки
• Проникнення в тканини рослини
• Ріст міжклітинного і поверхневого міцелію

Захищає листя й плоди зовні і зсередини

• Флудиоксоніл переважно залишається на поверхні листя й плодів
• Ципродиніл проникає всередину тканин рослини 

 

СПЕКТР АКТИВНОСТІ СВІТЧ®

Парша 
складська Botrytis Monilia Gloeo-

sporium Alternaria Fusarium Penicillium

ЦИПРОДИНІЛ ** **** ** — ** — —

ФЛУДИОКСОНІЛ ** **** *** **** ** *** ***

*** **** **** *** *** *** ***
**** Висока ефективність          *** Середня ефективність          ** Низька ефективність          — Неефективний

СВІТЧ® ЗАХИЩАЄ РОСЛИНУ 
НА ЧОТИРЬОХ ЕТАПАХ РОЗВИТКУ ЗБУДНИКА

Проростання конідій     Ріст міцелію   Проникнення  Ріст у рослині


