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A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 11.§ (1) bekezdése, illetve a 

6/2001. (I.16.) FVM rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján a Cruiser 350 FS rovarölő 

csávázószer 48552/2000. FVM számú korlátozott engedélyét visszavonom, egyidejűleg 

forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbi feltételekkel adom ki: 

 

1. Gyártó vállalat:  Syngenta AG, Svájc. 

 Az engedély tulajdonosa: u.a. 

 Hazai képviselet:  Syngenta Kft., Budapest. 

 

2. A szer faja: 350 g/l tiametoxam = 3-(2-klór-triazol-5-ilmetil)-5-metil- 1,3,5 oxa-

diazinan-4-iliden-N-nitroamin hatóanyagot tartalmazó folyékony rovarölő csávázószer.  

 

3. Előírt minőségi feltételek: 
 

 hatóanyag tartalom (HPLC):    35  1,0 % (m/m)   

  CAS szám: 153719-23-4 
 

 emulzióstabilitás (5 %-os konc-ban, 2 óra után): max. 2 % reverzibilis ülepedés  

        megengedett 
 

 

4. Felhasználható: 
 

  a csávázáshoz szükséges 

  kultúra       károsító szer 

  mennyisége  

kukorica talajlakó kártevők, korai lomb-

kártevők, amerikai kukoricabogár 

1,8 mikroliter/mag 

napraforgó talajlakó kártevők, korai lomb-

kártevők, levéltetű 

10-12,5 l/tonna 
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5. Méregjelzés, veszélyesség, várakozási idők: 
 

 Gyenge méreg. Veszélyjel: Nem jelölésköteles. 

 Vízi szervezetekre nem veszélyes. Felszíni vizektől előírt biztonsági távolság 5 méter, 

illetve egyéb jogszabályok további korlátozásai szerint. 

 Méhekre kifejezetten veszélyes. 

 Közegészségügyi szempontból mérsékelten veszélyes. 

 Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap. 
 

 Élelmezés-egészségügyi várakozási idő, megengedett hatóanyag maradék: 
 

kultúra 
várakozási idő 

(nap) 

megengedett maradék 

(mg/kg) 

kukorica (csemege, áru, 

siló) 
előírás szerinti felhasználás esetén 

korlátozás nincs 
0,05 

napraforgó (mag) 
előírás szerinti felhasználás esetén 

korlátozás nincs 
0,02 

 

 Tilos a szert, fel nem használt maradékát, csomagoló burkolatát folyókba, víz-

folyásokba, tározókba, állóvizekbe juttatni. 

 

 

6. Munkaegészségügyi óvórendszabályok: egyéni védőfelszerelés előkészítőknek és 

felhasználóknak: védőruha, védőkesztyű, védőkalap, védőlábbeli, védőszemüveg, vagy 

permetező arcvédő.  

 Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal 

félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után /lásd: általános eljárás/ 

orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. 

 Terápia: tüneti-megfigyelő kezelés. 

 Jelzések: S 2, S 13,S 36/37/39. 

 

 

7. Tűzveszélyességi besorolás:  Nem tűzveszélyes (E). 

 

 

8. Forgalmazási kategória:    I. 

 

 

9. Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos   

   növényvédő szer raktárban  3 év. 

 

 

10. Az engedély érvényessége:   2014. január 9. 

 

 
11. Egyéb előírás: A 48552/2000. FVM sz. engedélyokirat alapján legyártott címkékkel ellátott 

készítmény raktáron lévő készletei 2005. június 30-ig forgalomba hozhatók. 
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Mellékletek 
 

 

 

1. Javasolt növényvédelmi technológia: 

 

 Kukoricában a csávázószer használatának célja a talajlakó kártevők és a fiatalkori 

lombkártevők (pl. kukoricabarkó) kártételének megelőzése és a kukoricabogár lárvák 

kártételének mérséklése. 

 A javasolt 1,8 mikroliter/mag dózis 200 g ezerszem-tömegű magtétel esetén 9 

liter/tonna adagnak felel meg. A készítménnyel végzett vetőmagcsávázás erős 

fertőzöttség esetén nem nyújt elégséges védelmet a kukoricabogár ellen! A kártétel 

mértékét első éves kukoricában, ill. gyenge vagy közepes mértékű kártételi veszélynek 

kitett területeken képes a gazdasági kártételi küszöb alá szorítani. 

 Napraforgóban a szerrel végzett csávázás a talajlakó kártevők, a fiatalkori 

lombkártevők (pl. barkók) és a levéltetvek elleni védelmet szolgálja. 

 

 A csávázószert nedves csávázás formájában egyenletesen kell a magvak felületére 

felvinni. 

 A csávázott vetőmag kizárólag vetésre használható fel! 

 

 

2. Légi kijuttatás:    - 

 

 

3. Tájékoztató adatok: 
 

  - patkányon p.o. LD
50

:   3000 mg/kg 

 

 

Budapest, 2004. január 9. 

 

 

         Dr. Eke István s.k. 

         főosztályvezető 

 

 A kiadmány hiteléül: 

 

 (Derzsi Anikó)          

  

 

 

           (9/2004.) 


