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Insektmiddel
Må kun anvendes til bejdsning af sukkerroefrø og ærter
til eksport.
Bejdsningen skal foregå i lukkede, industrielle bejdse
anlæg.

Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anven
delse.

200 L

Opbevares frostfritJOppbevares frostfritt
Forvaras frostfrittJSuojattava pakkaselta

L 157215 DENM/3P

PPE 336004

t~ Cruiser® SB
ADVARSEL
FOr at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.
Kan give oVerfa!somhed ved kontakt med huden (R43). Meget gift ig for organismer, der lever i vand; kan
forårsage uønsked e langtidsvirkninger i vandmiljøet (ASO/53). Undgå kontakt med huden (S24). Brug
egnede b eskyttelseshandsker und er arbejdet (S37) .
Vær opmæri<som på, at Arbejdstilsynet har regiet for anvend elsen. Læs nænnere I det eventuelt lovpliglige
sikkerhedsdatablad samt i Arbcjds!llsyncts informat.onsmaleriale om bekæ mpelsesmidler.
Overtrædelse al nede",;taende særligt Iremhævede forskrifter kan m <lf.... straf:
Må kun anven des til bejdsning af sukk erroofro og ærter ti l eksport. Bejdsningen sk al foregå i luk·
kede, indus trielle bejdsningsanlæg.1lro må kun bejdses pa professi onelle frøbehandlin gsanlæg.
Disse anlæg skal anvende de bedste eksisterende tel<.oi kker, så d ot sikres, at der frigives sc\ lidt
stav som muligt under anvendelse på fro, under optagring og transport)
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og Ikke i højere do seringer ond de i brug sanvisningen

Il

nævnte.
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har Indeholdt produktet
(SP1).
De bejdsede frø skal umidd~bart efter bejdsningen emballeres I sæ kke/poser og plomberes.
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De bejdsede frø er bejdset med thiamethoxam. Der skal anvendes passende radsåningsudstyr,
som sikrer. en god nedfældning i jQ(den, minimalt spild undor anvendelsen og minimal frigivelse
at støv. Dcfbejdsede frø er farligt og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. BehOlderen!
emballagen må ikke anvendes ti brødkorn, andm levnedsmidl et' og foderstoffer.
Ovenstående Indrammode ngivelse skaf være tydeligt anfcrt pA en etik ette eller b indemæ rke, der
straks skal fa stgore.s
beholderen/emballagen på en sådan m Ado, at etiketten eller bindemærket
nonnalt vil blive siddende indtil indholdet er brugt.
Bejd'$efirmaet er forpligtet til at underrette de u denJands.ke opkobero om, at fruen e ef' bejdset med
Crui.s.ør4 SB. Endvidere ska l sækkene (poserne) mærkes m ed nedennævnte tekst, der skal oversæt
tes til modtag erla ndets sprog.

pa

M lljøfarJig

De bejdsede frø er bejdset med thiamethoxam. De bejdsede fro er farligo og må ikke anven des til
menneskoføde eller foder. Sækken (posen) m~ ikke anvendes til btodk 04"n, andre levnedsmi dler
og fodersto ffer.

Opbevare s utilgængelig t tor bI>m (52).
Må Ikke opbevares sammen mod fodovarerl drikkevarer og fodet'8toffer (81 3).
Fønrtehjælp: Kommar st of1Jå huden vaskes straks med store mængder vand (528).
Se også sikkerheds dal abladet pur,.kt 4.
Bortskaffel 59: Se brugsanviSning en p unKt 6.
Svam pemid del nr. 1·200.

Omfartet af Ml1lømlnlS1enets bekencl1gQ(olse om bckrDmp elsesm ldler.

Nettoindhold: 200 l
Flydcndo
Analy se: Th,amolho xam 600 gll (4 8% wlw). Indehokfer t .2-t>e nbS Ihiazol-3(2H)-one .

Fabr.nr.:
Syng enta Crop Protec tion AIS
Slrandlo<lsvej 44 , 2300 K" bef1llaVn S.
Telefon 32 87 11 0 0
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t~ Cruiser"SB
BRUGSANVISNING
01 Produktdala
Aktivstof
Thiametho xam 600 gll (48% w/w). Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.
Formulering
Flydende
Fareklasse
Lokalirriterende (Xi) og Miljøfarlig (N)
Emballage
200 liter
Opbevaring
Frostfrit

02 Godkendt anvendelse
Må kun anvendes til bejdsning af sukkerroefrø og ærter til eksport.

03 Behandlingsfrister og restriktioner
8ejdsningen skal foregå i lukkede, industrielle bejdsningsanlæg. Frø må kun bejdses på professionelle
frøbehandlingsanlæg. Disse anlæg skal anvende de bedste eksisterende teknikker, sll 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'" S8 er en vandig suspension, som indeholder aktivstoffet thiamethoxam. Cruiser" S8 virker
ved at forstyrre nikotin acetylcholin receptorerne i insekternes nervesystem.
Cruiser'" S8 har kontakt~€ H systemisk effekt mod skadeinsekter i sukkerroer. Cruiser'" S8 optages af
det voksende frø og transporteres opad i planten . Cruiser'" S8 beskytter de unge planter mod jord
boende skadeinsekter.
Den systemiske effekt beskytter mod stikkende, sugende og bidende insekter i op til 10-12 uger efter
såning.
Cruiser2 S8 er skånsomt mod frøet og den bej dsede udsæd kan lagres i op til et år.

05 Afgrøder, dosering og sprøjtetidspunkt
Cruiser'" S8 anvendes i henhold t il modtagerlandets anbefaling for sukkerroer og ærter, skadevoldere
og dosering af aktivstof pr. frø, frø Unit eller hkg frø. Nedenstående tabel angiver typisk anbefalede
doseringer i sukkerroer og ærter.
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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)

Ærter

Bladlus
Bladrandbille
Thrips

0,1 mg thiamethoxam pr. frø = 10 g thiamethoxam
pr. Unit (100.000 frø)

06 Bejdseteknik , rengøring m.m.
Bejdsemidlet påføres i lukkede anlæg som led i pelleringsprocessen eller på nøgent frø. Cruiser'" 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'" SB, og som
ikke kan genanvendes, er rester, som skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.
Mærkning af bejdset frø
De bejdsede frø skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i sække/poser og plomberes.
De bejdsede frø er bejdset med thiamethoxam. Der skal anvendes passende radsåningsudstyr,
som sikrer en god nedfældning i jorden, minimalt spild under anvendelsen og minimal frigivelse
af støv. De bejdsede frø er farlige og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Beholde
ren/ emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer.

Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etikette eller bindemærke, der
straks skal fastgøres på beholderen/emballagen 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 frøene er bejdset med
Cruiser'" SB. Endvidere skal sækkene (poserne) mærkes med nedennævnte tekst, der skal oversættes
til modtagerlandets sprog.
De bejdsede frø er bejdset med thiamethoxam . De bejdsede frø er farlige og må ikke anvendes

!li menneskeføde eller foder. Sækkene (poserne) må ikke anvendes til brødkorn, andre levneds
midler og fod erstoffer.

Bejdsefirrnaet skal desuden anføre udvidet advarselstekst jævnfør kontrakt med Syngenta.
Syngenta forsyner bejdsefirmaet med sækkemærkat, der skal påklæbes frøposerne.
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Bortskaffelse af tom emballage
Rester skal afleveres til den kom munale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan
bortskaffes med dagrenovatio nen. Beholderen tømmes omhyggeligt før bortskaffelse; evt. rester i
beholderen skal forbruges i bejdseanlægget. Emballagen må ikke genanvendes.

07 Optimale virkningsforhold
Cruiser'" SB virker under tørre såvel som fugtige forhold. Optimale virkningsforhold er vejr og vækst
forhold , der er optimale for planternes vækst.
08 Tankblanding
Cruiser'" SB kan blandes med andre insekt- og svampemidler i henhold til forudgående testbejdsnin
ger og dyrkningsforsøg.
09 Omso'lning; efterfølgende afgrøder
Ingen restriktioner.
10 At bemærke
Syngenta er ansvarlig for, at produktet har d en sammensætning, som er anmeldt til myndighederne ,
såfremt den forefindes i original indpakni ng, opbevares og anvendes fors riftsmæssigt. 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 vejrl ig, jordbundsforhold, sorter, resistens og behandlingsteknik kan påvirke produktets
effekt.

For mere information om produktet se vo res hjemmeside www.syngenta .dk

Registrerede varemærker
Syngenta Group Company: Cnuiser'-"
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