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Přípravek na ochranu rostlin. 
 

CRUISER® OSR         
 

Insekticidní a fungicidní přípravek ve formě kapalného suspenzního koncentrátu pro 

moření osiva řepky olejky proti škůdcům a houbovým chorobám. 

   

Účinné látky: 

thiamethoxam 280 g/l 
tj. (EZ)-3-(2-chlor-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl-1,3,5-oxadiazinan-4-yliden(nitro)amin 

fludioxonil 8 g/l 
tj. 4-(2,2-difluor-1,3-benzodioxol-4-yl)-pyrrol-3-karbonitril 

metalaxyl-M 32,3 g/l 
tj. methyl-N-(methoxyacetyl)-N-(2,6-dimethylfenyl)-D-alaninát 

          
   
 

R 52/53    

  

Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé       

účinky ve vodním prostředí 

 
S 2          Uchovávejte mimo dosah dětí 

S 35        Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem 

S36/37  Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice 

S 61        Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo 

bezpečnostní listy 

 

Osahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. Trvalá práce 

s přípravkem je nevhodná pro alergiky. 

 

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a  životní prostředí 

SP 1  

 

 

OP II. st.   

 

SPe3 

 

SPe5 

 

 

SPe6 

SPe5 

 

Neznečisťujte vody přípravkem nebo jeho obalem.  

Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody/zabraňte kontaminaci 

vod splachem z farem a z cest. 

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. st. zdrojů podzemní 

vody. 

Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neoseté ochranné pásmo 4 m 

vzhledem k povrchové vodě. 

Za účelem ochrany ptáků ošetřené osivo zcela zapravte do půdy; zajistěte, aby 

ošetřené osivo bylo na koncích výsevních nebo výsadbových řádků zcela 

zapraveno do půdy. 

Za účelem ochrany ptactva rozsypané ošetřené osivo odstraňte. 

Za účelem ochrany savců ošetřené osivo zcela zapravte do půdy; zajistěte, 

aby ošetřené osivo bylo na koncích výsevních nebo výsadbových řádků zcela 
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SPe6 

zapraveno do půdy. 

Za účelem ochrany savců rozsypané ošetřené osivo odstraňte. 

 

 

Evidenční číslo:        4472-1 
 

Držitel rozhodnutí o povolení: Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švýcarsko 

Právní zástupce v ČR: Syngenta Czech s.r.o., Bucharova 1423/61, 158 00 Praha 5-Stodůlky 

Výrobce: Syngenta Crop Protection AG, Basel , Švýcarsko 

 

Balení a hmotnost:  HDPE kanystr 5 l, 20 l, HDPE sud 200 l 

Datum výroby: uvedeno na obalu 

Číslo šarže: uvedeno na obalu 

 

Obaly s osivem ošetřeným přípravkem Cruiser OSR musí být označeny informací, že osivo 

bylo ošetřeno účinnou látkou thiamethoxm. Na obalech musí být uvedena opatření ke 

zmírnění rizika při nakládání s osivem ošetřeným přípravkem Cruiser OSR. 

 

Doba použitelnosti přípravku:  

2 roky od data výroby při předepsaném způsobu skladování v originálních neporušených 

obalech a to v suchu, chladných skladech s přístupem vzduchu a možností odvětrání a 

uzamčení.  

Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se 

prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti 

shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbory 

přípravku pro tento účel zajistí vlastník přípravku u akreditované laboratoře a prodlouženou 

dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu přípravku. 

 

Působení přípravku: 

       CRUISER OSR  je insekticidní a fungicidní mořidlo osahující tři účinné látky: 

thiamethoxam, fludioxonil a metalaxyl-M. 

       Thiamethoxam ze skupiny neonikotinoidů je neselektivní systemický insekticid s 

reziduálním působením. Hubí škůdce  požerovým a dotykovým účinkem. U zasaženého 

hmyzu je narušena činnost nicotinic acetyl choline receptoru v nervovém systému.   

       Fludioxonil ze skupiny fenylpyrrolů je širokospektrální kontaktní fungicid s reziduálním 

účinkem. Je částečně přijímán semeny a omezeně translokován do klíčících rostlin. Účinkuje 

proti hospodářsky významným druhům hub ze tříd Ascomycetes, Basidiomycetes a Fungi 

imperfecti. 

       Metalaxyl–M ze skupiny fenylamidů je systemický fungicid, který je velmi dobře 

přijímán semeny a translokován do všech částí klíčících rostlin. Účinkuje proti hospodářsky 

významným druhům hub ze třídy Oomycetes.  

       Při moření řepky olejky CRUISER OSR  účinkuje proti  škůdcům klíčních a 

vzcházejících rostlin. 

      Přípravek účinkuje především proti primárním infekcím chorob přenosných půdou (např. 

fuzariózy - Fusarium spp., plíseň zelná - Peronospora brassicae, půdní houby a padání 

klíčních rostlin - Pythium spp., kořenomorka  - Rhizoctonia sp.) a primárním infekcím chorob 

přenosných osivem (fomové černání krčku řepky olejné-Phoma lingam,  čerň řepková – 

Alternaria brassicola).  

 

Návod k použití - indikace: 
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Plodina Škodlivý 

organismus 

 

Aplikační 

dávka 

přípravku 

(1/1000kg 

osiva) 

Aplikační 

dávka 

vody 

(l/1000kg 

osiva) 

Ochranná 

lhůta 

(dny) 

Poznámka 

č. 

řepka 

olejka 

dřepčíci rodu 

Phyllotreta 

dřepčík olejkový 

krytonosec zelný 

houbové choroby 

15,0 0 - 4 AT 1 

řepka 

olejka 

dřepčíci rodu 

Phyllotreta 

dřepčík olejkový 

krytonosec zelný 

houbové choroby 

15,0 

 + (7,5-10,0 kg 

SEPIRET 08)  

0 - 4 AT 2 

řepka 

olejka 

dřepčíci rodu 

Phyllotreta 

dřepčík olejkový 

krytonosec zelný 

houbové choroby 

15,0 

 + (7,5-10,0 kg 

SEPIRET PF12 

BLEU) 

0 - 4 AT 2 

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní. 

 

Poznámka: 

1. Kapalné moření přípravkem CRUISER OSR se provádí na schválených mořičkách, které 

zaručí přesné a rovnoměrné dávkování a pokrytí povrchu osiva mořidlem. Přípravek se 

používá neředěný. Pokud má být přípravek použit ředěný vodou, dávka vody se 

přizpůsobí typu mořičky, technologickému postupu moření a požadavkům na aplikaci 

pomocných látek při moření osiva. Nesmí dojít k převlhčení semen. 

2. Ke zvýšení kvality namořenosti osiva je možné po ukončení moření přípravkem 

CRUISER OSR provést následnou aplikaci pomocným prostředkem na ochranu rostlin 

SEPIRET 08, SEPIRET PF12 BLEU formou poprachu  na čerstvě namořené  ještě 

dostatečně vlhké osivo.  Pomocné prostředky SEPIRET  se neředí vodou a jejich dávka se 

přizpůsobí skutečné vlhkosti namořeného osiva, parametrům mořeného osiva a použitému 

typu mořičky s příslušenstvím. 

 

Informace o registraci pomocného prostředku na ochranu rostlin SEPIRET PF 16 WHITE  

 

Plodina Škodlivý 

organismus, 

jiný účel použití 

 

Dávkování, 

mísitelnost 

Ochranná 

lhůta 

(dny) 

Poznámka 

řepka 

olejka 

zlepšení kvality 

namořenosti 

osiva 

4 kg/t AT ihned po namoření 

přípravkem CRUISER 

OSR 

Aplikace pomocného prostředku Sepiret PF 16 White se řídí dle platné etikety prostředku. 
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Rozšířené použití přípravku povolené dle § 37 zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění: 

 

Plodina  Škodlivý organismus   Dávkování  OL  Poznámka 

mák setý    krytonosec kořenový  25 litrů na 1 tunu 

osiva máku  

AT  moření osiva 

hořčice 

sareptská 

dřepčíci rodu Phyllotreta, 

dřepčík olejkový, 

houbové choroby 

15 l/t 

0-4 l vody/t 

AT moření osiva 

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní. 

 

Upozornění:  

Před provozním použitím je třeba vyzkoušet přípravek v daných podmínkách.   

Riziko případného poškození nese aplikant přípravku. 

 

Ostatní údaje 

 

Příprava mořící suspenze 

     Pokud je přípravek CRUISER OSR používán ředěný vodou postupuje se následovně: 

- míchací nádrž se naplní požadovaným objemem vody, 

- za stálého míchání se přidá požadované množství přípravku CRUISER OSR, 

- míchání suspenze pokračuje po celou dobu moření, 

- suspenze musí být spotřebována do 24 hodin po přípravě. 

 

Technologie aplikace 

Moření přípravkem CRUISER OSR se provádí na schválených kontinuálních  

i diskontinuálních/vsázkových mořičkách, které zaručí přesné a rovnoměrné dávkování a 

pokrytí povrchu osiva mořidlem ve formě kapaliny nebo v suspenzi. 

 

Moření bez pomocných prostředků 

Pokud se CRUISER OSR používá samotný, neředí se vodou. Přiměřená doba fáze mísení 

osiva po přímém namoření přispěje k rovnoměrnému pokrytí přípravkem a urychlí dosušení 

osiva.  

 

Moření s následnou aplikací pomocných prostředků SEPIRET 

Má-li být provedena následná aplikace pomocným prostředkem SEPIRET, přípravek 

CRUISER OSR se použije ředěný vodou (viz Příprava mořící suspenze). Dávka vody se 

přizpůsobí specifickým parametrům osiva, použitému typu mořičky s příslušenstvím a 

předpokládané dávce pomocného prostředku SEPIRET. Osvědčila se dávka vody 2,5 l/t osiva.  

K následné aplikaci  pomocného prostředku SEPIRET 08, SEPIRET PF12 BLEU je nutné, 

aby mořička byla vybavena schváleným příslušenstvím, např. aplikátorem práškového 

přípravku, které zaručí přesné a rovnoměrné dávkování a pokrytí povrchu již namořeného 

osiva pomocným prostředkem ve formě popraše. Pomocný prostředek SEPIRET  se neředí 

vodou a jeho dávka se přizpůsobí skutečné vlhkosti namořeného osiva, parametrům mořeného 

osiva a použitému typu mořičky s příslušenstvím. 

Následná aplikace přípravku SEPIRET formou poprachu se provede ihned po ukončení 

moření přípravkem CRUISER OSR na čerstvě namořené  ještě dostatečně vlhké osivo. 

Tomuto požadavku musí být příslušně přizpůsobena doba fáze mísení osiva po přímé aplikaci 

přípravku CRUISER OSR.  Po eventuálním předávkování přípravku SEPIRET, ke kterému 
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by např. mohlo dojít při následné aplikaci na nedostatečně vlhké namořené osivo, by se mohla 

neúměrně zvýšit prašnost namořeného osiva a ztráta přípravku otěrem. 

 

Rizika fytotoxicity 

Je-li přípravek aplikován samotný nebo s následnou aplikací pomocným prostředkem 

SEPIRET v souladu s platnou etiketou a návodem k použití, je tolerantní k ošetřovaným 

rostlinám. Přesto se doporučuje prověřit eventuální vlivy odrůdové citlivosti, podmínek 

skladování ap. na klíčivost a  předem provést zkoušku  klíčivosti a vzcházivosti podle 

normovaných postupů. Nedoporučuje se ošetřovat  naklíčené, popraskané, odřené nebo jinak 

poškozené osivo. Ošetřované osivo musí mít velmi dobré semenářské parametry. 

Nedoporučuje se vysévat přeskladňované osivo namořené v minulé pěstební sezóně. 

 

Případná další rizika z použití přípravku    

U namořeného osiva může dojít  ke změně sypných vlastností. Před výsevem je nutné provést 

kalibraci secího stroje. 

 

Předcházení vzniku rezistence  

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte přípravek, který obsahuje účinnou látku 

tiamethoxam či jinou látku ze skupiny neonikotinoidů nebo fludioxonyl či jinou látku ze 

skupiny fenylpyrrolů nebo metalaxyl-M ze skupiny fenylamidů bez přerušení ošetřením jiným 

insekticidem či fungicidem s odlišným mechanismem účinku. 

 

Nedoporučuje se provádět foliární aplikace insekticidy ze skupiny neonikotinoidů a fungicidy 

ze skupiny fenylpyrrolů a fenylamidů v porostech řepky olejky ošetřených mořidlem 

CRUISER OSR. 

 

Informace o vztahu k necílovým a užitečným organismům    
Namořené osivo musí být řádně označeno. Namořené osivo  nesmí být použito ke konzumním 

nebo krmným účelům, smí být použito pouze k setí. 

Za účelem ochrany včel použijte pouze profesionální zařízení pro moření osiva. Při setí 

pomocí pneumatických secích strojů použijte výhradně ty, které jsou k tomuto účelu 

doporučené SRS. 

Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany, necílových členovců, půdních 

mikroorganismů a půdních makroorganismů a necílových suchozemských rostlin.  

 

Skladování: 

Přípravek se skladuje v originálních obalech při teplotách 0 °C až + 30 °C , v suchých  a 

větratelných místnostech odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, desinfekčních 

prostředků a obalů od těchto látek Chraňte před mrazem, ohněm, vysokou teplotou  a přímým 

slunečním světlem. Při manipulaci s přípravkem není dovoleno jíst, pít a kouřit. 

 

 

 

 

Likvidace obalů a zbytků: 

Prázdné obaly od přípravku se po důkladném vypláchnutí a znehodnocení předají do sběru k 

recyklaci nebo se spálí ve schválené spalovně s teplotou 1200 °C - 1400 °C ve druhém stupni 

a čištěním plynných zplodin. Pytle od namořeného osiva musí být řádně označeny, nesmí se 

použít k jiným účelům a musí být zlikvidovány ve schválených zařízeních. Případné zbytky 

přípravku se po smísení s hořlavým materiálem (pilinami) spálí ve spalovně stejných 
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parametrů jako pro obaly. Likvidace aspiračního prachu a smetků kontaminovaných 

přípravkem se likvidují ve schválené spalovně stejným způsobem jako prázdné obaly. 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci : 

Při práci s přípravkem je nutné používat osobní ochranné pracovní prostředky.  

Při použití předepsaných ochranných prostředků nemůže dojít  k ohrožení zdraví obsluhy, ani 

k ohrožení zdraví následných pracovníků ani okolostojících osob. 

 

Podrobnější pokyny k ochraně osob, které manipulují s přípravkem 

ochrana dýchacích orgánů není nutná 

ochrana očí a obličeje není nutná 

ochrana těla celkový pracovní/ochranný oděv z textilního materiálu 

např. podle ČSN EN 14605+A1 nebo podle ČSN EN 

13034+A1, popř. podle ČSN EN ISO 13982-1 nebo jiný 

ochranný oděv označený piktogramem „ochrana proti 

chemikáliím“ podle ČSN EN 340. 

dodatečná ochrana hlavy není nutná 

ochrana rukou gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem 

pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s 

uvedeným kódem podle přílohy A k ČSN EN 374-1. 

dodatečná ochrana nohou pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo 

plastové holinky) podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN 

EN ISO 20347 (s ohledem na práci v zemědělském 

terénu) 

společný údaj k OOPP Poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba 

urychleně vyměnit 

 

Po skončení práce, až do odložení ochranného/pracovního oděvu a dalších OOPP a do 

důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte. 

 

Bezpečnostní opatření po skončení práce: 
Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak pracovní/ochranný oděv  a OOPP 

před dalším použitím vyperte, resp. očistěte, popřípadě postupujte podle doporučení výrobce 

těch OOPP, které nelze vyprat. U textilních prostředků se při jejich praní/ošetřování/ čistění 

řiďte piktogramy/symboly podle ČSN EN ISO 3758, umístěnými zpravidla přímo na výrobku. 

Informujte svého zaměstnavatele, že používáte kontaktní čočky. Při přípravě aplikační 

kapaliny a při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky. 

 

Eventuální požár se hasí nejlépe hasební pěnou, hasebním práškem, eventuálně pískem nebo 

zeminou. Vodu lze použít jen výjimečně a to formou jemného zmlžování, nikoliv silným 

proudem a pouze v těch případech, kdy je dokonale zabezpečeno, aby kontaminovaná voda 

nemohla uniknout z prostoru požářiště do okolí a zejména aby nemohla proniknout do veřejné 

kanalizace, zdrojů spodních vod a recipientů povrchových vod a nemohla zasáhnout půdu. 

  

Důležité upozornění: při požárním zásahu musí být použity izolační dýchací přístroje, neboť 

při hoření může docházet ke vzniku toxických zplodin. 

 

První pomoc: 

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte 

lékaře a poskytněte mu informace z této etikety / štítku / příbalového letáku.  
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První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte expozici a zajistěte tělesný i 

duševní klid. Přetrvávají-li dýchací potíže nebo se objeví příznaky astmatického záchvatu, 

vyhledejte lékařskou pomoc. 

 

První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky 

umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při přetrvávajícím 

podráždění nebo známkách alergické reakce vyhledejte lékařskou pomoc. 

 

První pomoc při zasažení očí: Nejprve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte a 

současně při otevřených víčkách alespoň 15 minut vyplachujte – zejména  prostory pod víčky 

– vodou, nejlépe pokojové teploty. Rychlost poskytnutí první pomoci při zasažení očí  je pro 

minimalizaci následků rozhodující. Přetrvávají-li příznaky (slzení, zarudnutí, pálení, pocit 

cíhího tělesa v oku apod.) i po vymývání, vyhledejte odbornou lékařskou pomoc, kterou je 

třeba vyhledat vždy, jestliže byly zasaženy oči s kontaktními čočkami. Kontaktní čočky nelze 

znova použít a je třeba je zlikvidovat. 

 

První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou; nevyvolávejte zvracení. 

Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek, etiketu popř. obal přípravku nebo bezpečnostní 

list.  

 

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený 

pracoval, a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i 

event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon 

nepřetrţitě: 224 919 293 nebo 224 915 402. 

 

Upozornění: 

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. 

Výrobce neručí a nenese žádná rizika vyplývající z faktorů ležících mimo dosah kontroly 

výrobce. 

Za škody vzniklé nevhodným skladováním anebo nevhodným použitím přípravku výrobce 

neručí. 

 

  Registrovaná ochranná známka společnosti Syngenta  

 

 

 


