Cruiser 600 FS SB/Poikkeuslupa kasvinsuojelun hätätilanteessa 16.2.2021-15.6.2021

1 (3)

Käyttöohje

CRUISER 600 FS SB
Tuhoeläinten torjuntaan
Varoitus

Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Mycket giftigt för vattenlevande
organismer med långtidseffekter.
Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.
Valumat on kerättävä. Samla upp spill.
Sisältää 1,2-bentsisotiatsoli-3(2H)-onia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Innehåller 1,2benzisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. För
att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
Tehoaine: tiametoksaami 600 g/l
Valmistetyyppi: FS
Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät
Käyttötarkoitus:
Sokerijuurikkaan siemenen teolliseen peittaukseen pilleröintimenetelmällä
imevien ja purevien tuhohyönteisten torjumiseksi.
Ympäristöhaittojen ehkäisy:
Peittausta suorittavan toiminnanharjoittajan on selvitettävä velvollisuutensa hakea
toiminnalle ympäristönsuojelulaissa (86/2000) tarkoitettua lupaa.
Vesieliövaikutusten vuoksi valmisteella käsiteltyjä siemeniä kylvettäessä ja
kylvövälineitä puhdistettaessa on varmistauduttava, ettei ainetta joudu vesistöön tai
viemäriverkostoon.
Kasvinsuojeluaine voi kulkeutua maassa, minkä vuoksi valmisteella peitattua
siementä ei saa käyttää tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla
pohjavesialueilla (pohjavesialueluokat I ja II). Talousveden hankintaan käytettävien
kaivojen ja lähteiden ympärille on jätettävä vähintään 30-100 metrin levyinen
peitatuilla siemenillä viljelemätön suojavyöhyke. Valmisteella peitatun siemenen
käyttöä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää.
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Valmisteella käsitellyt siemenet tulee kylvettäessä huolellisesti peittää maahan eikä
ylijääneitä siemeniä saa säilyttää lintujen ja nisäkkäiden ulottuvilla.
Ympäristöön vahingossa levinneet peitatut siemenet on poistettava lintujen ja
luonnonvaraisten nisäkkäiden suojelemiseksi.
Kasvinsuojeluaine on haitallista hyödyllisille niveljalkaisille.
Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella.
Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen
keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen
jätepisteeseen.
Suojainohjeet:
Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin
kestäviä suojakäsineitä (esim. nitriili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa
työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen- / silmiensuojainta ja hengitystiet
altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.
Käyttöohje:
Sokerijuurikkaan siemen peitataan teollisesti pilleröintimenetelmällä.
Käyttömäärä on 75 ml/siemenyksikkö.
Peittauja siemeniä sisältävien pakkausten merkitseminen:
Peitattua siementä saa myydä tai luovuttaa vain pakkauksessa, joka on varustettu
Eviran (nyk. Ruokavirasto) päätöksen 26.6.2009 liitteeseen kirjatulla, peittauksesta
varoittavalla, selvästi erottuvalla tekstillä.
Huomautukset:
Valmiste on säilytettävä kuivassa (0-+35 °C) paikassa. Säilyvyys on kaksi vuotta
valmistuspäivästä.
Luvanhaltija: XXX
Valmistaja: XXX
Edustaja Suomessa: XXX
Rekisterinumero: 2850
Valmistuserä: 000
Nettotilavuus: 000
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on hyväksynyt Cruiser OSR - valmisteen käytettäväksi
kasvinsuojeluaineena kasvinsuojelun hätätilanteessa 16.2.–15.6.2021.
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LIITE 1
CRUISER 600 FS SB –valmisteella peitattuja siemeniä sisältävien myyntipakkausten
merkitseminen
Peitattua siementä saa myydä tai luovuttaa vain pakkauksessa, joka on varustettu
peittauksesta varoittavalla, selvästi erottuva tekstillä:
"Sisältö käsitelty kasvinsuojeluaineella Cruiser 600 FS SB. Tehoaine: tiametoksaami.
Saadaan käyttää vain viljelytarkoituksiin.
Siemeniä käsiteltäessä on käytettävä suojakäsineitä.
Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vesieliövaikutusten vuoksi
valmisteella käsiteltyjä siemeniä kylvettäessä ja kylvövälineitä puhdistettaessa on
varmistauduttava, ettei ainetta joudu vesistöön tai viemäriverkostoon.
Cruiser 600 FS SB voi kulkeutua maassa, minkä vuoksi valmisteella peitattua

siementä ei saa käyttää tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla
pohjavesialueilla (pohjavesialueluokat I ja II). Talousveden hankintaan käytettävien
kaivojen ja lähteiden ympärille on jätettävä vähintään 30-100 metrin levyinen
peitatuilla siemenillä viljelemätön suojavyöhyke. Valmisteella peitatun siemenen
käyttöä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää.
Valmisteella käsitellyt siemenet tulee kylvettäessä huolellisesti peittää maahan eikä
ylijääneitä siemeniä saa säilyttää lintujen ja nisäkkäiden ulottuvilla.
Ympäristöön vahingossa levinneet peitatut siemenet on poistettava lintujen ja
luonnonvaraisten nisäkkäiden suojelemiseksi.
Sokerijuurikkaan viljelyn jälkeisenä vuonna samalle peltolohkolle ei saa kylvää
pölyttäjiä houkuttelevia viljelykasveja.
Kasvinsuojeluaine on haitallista hyödyllisille niveljalkaisille.
Tyhjät siemenpakkaukset viedään asianmukaiseen jätepisteeseen.”

