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INSEKTMIDDEL
Må kun anvendes til bejdsning af sukkerroefrø til eksport.
Bejdsningen skal foregå i lukkede, industrielle bejdse
anlæg.
Gældende fra 26. november 2015:
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle
og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Product names marked ® or ™ , the ALLIANCE FRAME
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON
are Trademarks of a Syngenta Group Company

200 L

Opbevares frostfrit/Oppbevares frostfritt
Förvaras frostfritt/Suojattava pakkaselta

L134531 DENM/05T CLP appl
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ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S., (THIAMETHOXAM)

ADVARSEL
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.
Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til bejdsning af sukkerroefrø til eksport. Bejdsningen skal foregå i lukkede, industrielle bejdseanlæg.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.
SP1
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.
Det bejdsede frø skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i sække/poser og plomberes.
Det bejdsede frø er bejdset med Cruiser® 600 FS SB, som indeholder thiamethoxam. Der skal anvendes passende radsåningsudstyr, som sikrer en god nedfældning i jorden, minimalt spild under anvendelsen og minimal frigivelse af støv.
Det bejdsede frø er farligt og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Ved håndtering af det bejdsede frø bær
beskyttelseshandsker. Sækken/posen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer.

Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etiket eller bindemærke, der straks skal fastgøres på sækken/posen på
en sådan måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet er brugt.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Nødtelefon: Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12
Insektmiddel nr. 1-226
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
Suspensionspræparat til bejdsning
Indeholder: Thiamethoxam 600 g/l (48% w/w). Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Kan udløse allergisk reaktion (EUH 208).
Batch nr.: Se emballagen.
Produktionsdato: Se emballagen.
Udløbsdato: 2 år efter produktionsdato.

Nettoindhold: 200 L
Syngenta Nordics A/S
Strandlodsvej 44, 2300 København S, Tel. 32 87 11 00

Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

BRUGSANVISNING
01 Produktdata
Aktivstof
Thiamethoxam 600 g/l (48% w/w).
Formulering Suspensionspræparat til bejdsning
Fareklasse
GHS09
Emballage
200 liter
Opbevaring
Frostfrit
02 Godkendt anvendelse
Må kun anvendes til bejdsning af sukkerroefrø til eksport.
03 Behandlingsfrister og restriktioner
Bejdsningen skal foregå i lukkede, industrielle bejdseanlæg. Frø må kun bejdses på professionelle
frøbehandlingsanlæg. Disse anlæg skal anvende de bedste eksisterende teknikker, så det sikres, at
der frigives så lidt støv som muligt under anvendelse på frø, under oplagring og transport.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen
nævnte.
04 Virkemåde og virkningsspektrum
Cruiser® 600 FS SB er en vandig suspension, som indeholder aktivstoffet thiamethoxam. Cruiser® 600
FS SB virker ved at forstyrre nikotin acetylcholin receptorerne i insekternes nervesystem.
Cruiser® 600 FS SB har kontakt og systemisk effekt mod skadeinsekter i sukkerroer. Cruiser® 600 FS
SB optages af det voksende frø og transporteres opad i planten. Cruiser® 600 FS SB beskytter de
unge planter mod jordboende skadeinsekter.
Den systemiske effekt beskytter mod stikkende, sugende og bidende insekter i op til 10-12 uger efter
såning.
Cruiser® 600 FS SB er skånsomt mod frøet og den bejdsede udsæd kan lagres i op til et år.
05 Afgrøder, dosering og sprøjtetidspunkt
Cruiser® 600 FS SB anvendes i henhold til modtagerlandets anbefaling for sukkerroer, skadevoldere
og dosering af aktivstof pr. frø, frø Unit eller hkg frø. Nedenstående tabel angiver typisk anbefalede
doseringer i sukkerroer.
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AFGRØDE

SKADEVOLDER

DOSERING (ml/hkg)

Sukkerroer

Bedefluens larve
Bedejordloppe
Bladlus
Springhaler (Collembola)
Thrips
Runkelroebille

15-60 g thiamethoxam/Unit (100.000 frø piller)

06 Bejdseteknik, rengøring m.m.
Bejdsemidlet påføres i lukkede anlæg som led i pelleringsprocessen eller på nøgent frø. Cruiser® 600
FS SB indeholder ikke farvestof eller bindere.
Rengøring af bejdseudstyr
Bejdseanlægget gennemskylles med vand. Skyllevandet skal opbevares i lukkede og tætte beholdere
og kan iblandes bejdsevæsken ved næste bejdsning. Skyllevand, forurenet med Cruiser® 600 FS SB,
og som ikke kan genanvendes, er rester, som skal afleveres til den kommunale affaldsordning for
farligt affald.
Mærkning af bejdset frø
Det bejdsede frø skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i sække/poser og plomberes.
Det bejdsede frø er bejdset med Cruiser® 600 FS SB, som indeholder thiamethoxam. Der skal anvendes passende
radsåningsudstyr, som sikrer en god nedfældning i jorden, minimalt spild under anvendelsen og minimal frigivelse af
støv. Det bejdsede frø er farligt og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Ved håndtering af det bejdsede frø
bær beskyttelseshandsker. Sækken/posen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer.

Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etiket eller bindemærke, der
straks skal fastgøres på sækken/posen på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil
blive siddende indtil indholdet er brugt.
Bejdsefirmaet er forpligtet til at underrette de udenlandske opkøbere om, at frøet er bejdset med
Cruiser® 600 FS SB, indeholdende thiamethoxam. Endvidere skal sækkene/poserne mærkes med
ovenstående indrammede tekst, der skal oversættes til modtagerlandets sprog.
Bejdsefirmaet skal desuden anføre udvidet advarselstekst jævnfør kontrakt med Syngenta.
Syngenta forsyner bejdsefirmaet med sækkemærkat, der skal påklæbes frøposerne.
Bortskaffelse
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering
(P501). Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan
bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet
hældes op i bejdsevæsken. Emballagen må ikke genbruges.
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07 Optimale virkningsforhold
Cruiser® 600 FS SB virker under tørre såvel som fugtige forhold. Optimale virkningsforhold er vejr og
vækstforhold, der er optimale for planternes vækst.
08 Tankblanding
Cruiser® 600 FS SB kan blandes med andre insekt- og svampemidler i henhold til forudgående testbejdsninger og dyrkningsforsøg.
09 Omsåning; efterfølgende afgrøder
Ingen restriktioner.
10 At bemærke
Syngenta er ansvarlig for, at produktet har den sammensætning, som er anmeldt til myndighederne,
såfremt den forefindes i original indpakning, opbevares og anvendes forskriftsmæssigt. Syngenta
fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt samt skader, herunder følgeskader, opstået igennem
ikke-forskriftsmæssig opbevaring og anvendelse af produktet. Opmærksomheden henledes på, at
faktorer som vejrlig, jordbundsforhold, sorter, resistens og behandlingsteknik kan påvirke produktets
effekt.
For mere information om produktet se vores hjemmeside www.syngenta.dk
Registrerede varemærker
Syngenta Group Company: Cruiser®
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