Cruiser OSR
Taimekaitsevahend
PUHTIMISPREPARAAT
Preparaadi vorm:
Toimeaine:
Kasutusala:

Suspensioonikontsentraat
280 g/l tiametoksaam, 8,0 g/l fludioksoniil, 33,3 g/l metalaksüül-M
Süsteemne ja kontaktne insekto-fungitsiid rapsi seemnete puhtimiseks.
Puhtimist võib läbi viia ainult kutselistes seemnetöötlusrajatistes.
Eriloa andmise otsus nr. 12-20/59
Pakend:
5l
Valmistamise kuupäev: vaata pakendilt
Tootepartii number:
vaata pakendilt
Cruiser OSR-i võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid.
Keskkonnaohtlikkus. Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara- ja seadmete pesuvee sattumist
veekogudesse ja kanalisatsiooni.
Säilitamistingimused. Preparaadi säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 3 aastat valmistamise
kuupäevast alates. Hoida kuivas, hästi ventileeritud kohas, vältida temperatuuri alla 0ºC ja üle +35ºC.
Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja
kahjustamist.
Puhitud seemnete hoidmine. Puhitud seemnete kottidele märkida kasutatud puhtimisvahend ja hoida
puhitud seeme toiduainest ja loomasöödast eraldi. Puhitud seemneid ei tohi kasutada söödaks ega
ümber töödelda jahuks. Kasutamata puhitud seeme antakse üle ohtlike jäätmete käitlejale.
Pakendi purunemisel. Välja voolanud preparaat katta liiva, saepuru või muu absorbendiga, kuni segu
on täielikult läbi imbunud. Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike
jäätmete käitlejale.
Pakendi kahjutustamine. Tühjaks saanud taimekaitsevahendi pakendit loputada töölahuse
valmistamise ajal puhta veega vähemalt kolm korda, loputusvesi valada taimekaitseseadme paaki või
kasutada selleks vastavat tankimisseadme loputusmehhanismi. Taara korduskasutamine on keelatud.
Tühjad pakendid koguda kokku ja tagastada turustajale või viia pakendikäitlejatele.

Hoiatus
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.

P280 Kanda kaitsekindaid / kaitserõivastust / kaitseprille / kaitsemaski.
P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.
P501 Sisu/konteiner kõrvaldada tunnustatud jäätmekäitlusettevõttes.
SP1

Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada /
vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).

SPe5 Lindude ja loomade kaitsmiseks peavad seemned olema mullaga täiesti segunenud; tagada, et
toode on mullaga täiesti segunenud ka külviridade otstes.
SPe6 Lindudeja loomade kaitsmiseks kõrvaldada mahavalgunud puhitud seemned.
SPe8 Mesilaste ning muude tolmeldajate putukate kaitsmiseks mitte kasutada, kui põllul või selle
vahetus läheduses on õitsvaid taimi. Mitte külvata mesilaste aktiivse lendluse ajal. Seemned
tuleb mulda viia nii, et oleks välditud tolmu levik naaberaladele ja seal kasvavatele taimedele.

Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.
Loa valdaja: Syngenta Polska Sp. z o.o., Ul.Szamocka 8, 01-748 Varssavi, Poola
Tootja/pakendaja: Syngenta Crop Protection AG, CH-4002 Basel, Šveits
Esindaja Eestis: tel.+372 51 44 011
® registreeritud kaubamärk kuulub firmale Syngenta Group Company
Esmaabi
Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Näidake arstile etiketti. Nahale
sattumisel võtke ära saastunud riided ning peske kohe saastunud nahapindu rohke veega. Silma
sattumisel loputada avatud silmalaugudega silmi 15 minuti jooksul rohke värske ja puhta veega. Toote
sissehingamise korral minna värske õhu kätte. Toote allaneelamise korral võtta korduvalt aktiivsütt
koos rohke veega. Kui on alla neelatud suur kogus kontsentraati, pöörduda arsti poole. Märkus: Ärge
kunagi andke midagi teadvusetule patsiendile ega kutsuge esile oksendamist.
Vastumürk: Spetsiifilist vastumürki ei ole teada. Rakendada sümptomaatilist ravi.
Toimemehhanism
Tiametoksaam on laia toimespektriga juuresüsteemne insektitsiid. Kahjurputukatele mõjub kiiresti
kontaktselt ja seedetrakti kaudu kahjurputuka närvisüsteemile.
Fludioksoniil on laia toimespektriga kontaktne fungitsiid, mis kaitseb seemneid ja idusid.
Metalaksüül-M kaitseb taime ebajahukaste seente eest.
Toimespekter
Insekto-fungitsiidne puhtimisvahend Cruiser OSR kaitseb ristõielisi kultuurtaimi seemnetega ja mullas
levivate haigustekitajate eest. Kaitseb seemneid ja tõusmeid kahjurite eest varases kasvufaasis.
Raps talub hästi soovitatud kulunorme. Kahtluse korral kontrollida kultuuri taluvust.
Toode puhtimisvahendina sobib kasutamiseks integreeritud taimekaitses.

Kasutamine
Suvi- ja taliraps: 1125-1500 ml/100 kg seemnete kohta
Tüüpilised kahjurid
Täid (aphis sp.)
Mardikalised
Maakirbud
Tüüpilised haigused
Fusarioosid (Fusarium spp.)
Ebajahukaste (Peronospora brassicae, Hyaloperonospora brassicae)
Tõusmepõletik (Phoma spp., Pythium spp.)
Ristõieliste mustmädanik ehk fomoos (Phoma spp.)
Kuivlaiksus (Alternaria spp.)
Soovitused puhitud seemnete ohutuks kasutamiseks
• Väldi puhitud seemnete või puhtimistolmu sattumist veekogudesse ja vooluteedesse.
Maha pudenenud puhitud seeme tuleb kokku koguda ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.
• Puhtimisvahend on mesilastele mürgine, seetõttu tuleb vältida puhtimistolmu sattumist
õitsvatele taimedele, umbrohtudele ja naaberaladele. Ära külva mesilaste aktiivse lendluse ajal.
• Väldi tolmu tekkimist puhitud seemnete kottide avamisel, külviku täitmisel ja selle
puhastamisel jääkidest. Seemned tuleb mulda viia nii, et oleks välditud seemnetolmu levik
naaberaladele ja seal kasvavatele taimedele. Väldi kokkupuudet tolmuga.
• Väldi tolmu tekkimist puhitud seemne transpordil ja külviku täitmisel.
• Keelatud on puhitud seemnete töötlemine lisaainetega.
• Ära külva puhitud seemet tuulise ilmaga üle 4 m/s, külva soovitatud külvinormiga.
• Kasuta sellist külvikut, millega seemned juhitakse kindlalt mulda, vältides
seemnete laialivalgumist ja tolmu tekkimist.
• Puhitud seemnete külvil ei ole lubatud kasutada pneumaatilist külvikut.
• Lindude ja metsloomade kaitsmiseks peab puhitud seeme olema viidud mulda,
sh põllu äärtes ja nurkades.
• Ära jäta tühje kotte või puhitud seemnete ülejaake pärast külvi põllule. Tühjad
kotid tuleb kahjutustada vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele nõuetele.
• Üle jäänud puhitud seemned tuleb pakendada tagasi originaalpakendisse.
• Ära taaskasuta tühje puhitud seemnete kotte muuks otstarbeks
• Puhitud seemnete kotid peavad olema märgistatud järgneva etiketiga: töödeldud
tiametoksaamiga.
Töölahuse valmistamine
Enne tööle asumist veendu, et puhtimisseadmed ja puhtimispaak on puhtad. Täida paak 1/3 osas puhta
veega ja alusta segamist. Enne kasutamist loksutada toodet originaalpakendis. Segamise ajal lisada
vähehaaval vajalik kogus Cruiser OSR-i puhtimispaaki. Seejärel täidetakse paak veega jätkates
segamist. Segajat puhtimise ajal mitte välja lülitada. Valmistatud töölahus tuleb ära kasutada 24 tunni
jooksul.
Enne külvi tuleb Cruiser OSR-ga puhitud seemnetel korrigeerida külvisenorm.

Puhtimisseadmed
Seemnete puhtimisel on oluline, et seemned oleksid ühtlaselt ja nõuetekohaselt puhtimisvahendiga
kaetud. Seetõttu on soovitav Cruiser OSR-le lisada vett. Seemnete parema katvuse saavutamiseks,
kasuta rohkem lahust. Kui seemned on väikesed, tuleb vett lisada rohkem. Seemnete kiiremaks
kuivamiseks ja kokkukleepumise vältimiseks on soovitav kasutada absorbente. Rapsi puhtimiseks
on kõige sobivam portsjonpuhtimisseade. Puhtimis- ja pakkeseade peavad olema varustatud
tolmuimemise ja tolmukogumise seadmega.
Puhtimisseadme puhastamine
Pärast seemnete puhtimist tuleb puhtimisseade puhastada.
Resistentsus
Vältimaks resistentsuse teket, ei ole soovitav kasvuaegne pritsimine tiametoksaami, fludioksoniili ja
metalaksüül-M-i sisaldavate preparaatidega, kui on Cruiser OSR-i kasutatud puhisena. Toote
korduv kasutamine võib põhjustada resistentsust. Resistentsete kahjurite kahtluse korral kasutage
integreeritud taimekaitset. Kõige kaasaegsema teabe ja täpsemate soovituste saamiseks võtke palun
ühendust Syngenta Polska Sp. z o.o. edasimüüjaga.
Juriidilised aspektid ja kasutaja risk
Enne toote kasutamist lugege läbi sellega kaasas olev kasutusjuhend.
Kasutaja vastutab kahjude eest, mis tulenevad tootja kontrollivälistest teguritest.
Kõik soovitused toote kasutamiseks põhinevad tootja praegustel teadmistel. Kuna tootja ei saa
kontrollida toote kasutamist, hoiustamist ega töötlemist, ei saa tootja selle eest vastutada.
Loa valdaja: Syngenta Polska Sp. z o.o., Ul.Szamocka 8, 01-748 Varssavi, Poola
Tootja/pakendaja: Syngenta Crop Protection AG, CH-4002 Basel, Šveits
Esindaja Eestis: tel. +372 51 44 011
® registreeritud kaubamärk kuulub firmale Syngenta Group Company

