
Aanpassing geldigheidsduurBetreft :

TOELATING VAN EEN GEWASBESCHERMINGSMIDDEL OF TOEVOEGINGSSTOF

1. Algemene bepalingen van de toelating

In toepassing van de Verordening (EG) Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de
Raad van 21/10/2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen
en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad, en het
koninklijk besluit van 28/02/1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en
het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, en overeenkomstig
het advies van het Erkenningscomité, wordt het product :

als :

op naam van : SYNGENTA CROP PROTECTION N.V.

met de hieronder vermelde specificaties en voorwaarden toegelaten onder het

nummer : 9335P/B

Insecticide

LENNERT VISSERS

Attaché

02 524 7292

Correspondent :

SYNGENTA CROP PROTECTION N.V.
POSTBUS 512
4600 AM BERGEN OP ZOOM
NEDERLAND

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

DG Dier, Plant en Voeding (DG4)

16025 03/04/2019Dossiernummer :Onze referten : Datum :

Eurostation, blok II, 7e verdieping, Victor Hortaplein 40 bus 10, 1060 Brussel
Tel. 02/524.72.60 - Fax 02/524.72.99

 

DIENST
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN
MESTSTOFFEN

BEROEPSGEBRUIKvoor :

CRUISER
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2. Samenstelling en vorm

2.1. Algemene bepalingen :

Onverminderd de bepalingen voorzien in de Verordening Nr. 1107/2009 moeten de
samenstelling, het formuleringstype, de chemische en fysische eigenschappen alsmede
de oorsprong en de zuiverheid van de werkzame stoffen overeenkomen met de bij de
aanvraag of later verstrekte gegevens.

2.2. Werkzame stof(fen) en gewaarborgde gehalte(n) :

2.3. Formuleringstype :

Zie bijlage 

4. Indeling en op het etiket aan te brengen speciale vermeldingen

4.1. Gevarencategorie(ën) : licht ontvlambaar

Onverminderd de bepalingen voorzien in de Verordening (EG) Nr. 547/2011 van 08/06/2011
ter uitvoering van Verordening Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat
betreft de etiketteringsvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen en het KB van
28/02/1994 tot regeling van de indeling en de verpakking moeten de volgende
vermeldingen op het etiket vermeld worden.

4.2. De volgende symbolen van Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG of van de bijlage
XIV van het KB van 28/02/1994 en het KB van 11/01/1193 tot regeling van de indeling en
de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op de markt
brengen of het gebruik ervan :

F

4.3. De volgende R en S zinnen van de bijlage XIII van het KB van 28/02/1994 :

4.3.1. 

4.3.2. 

R11-R53-R57

S2-S13-S16-S20/21-S36/37-S61

4.5. Andere vermeldingen :

- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water
verontreinigt.
- Tijdens de toepassing en de reiniging van de zaaizaadbehandelingstrommel moet
een volgelaatsmasker met een filterpatroon van het type A1-P2 gedragen worden.

Aanvullingen op de CLP-etikettering uit bijlage 2: 
- Op het etiket te vermelden co-formulanten:  /
- P280: Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen. 

3. Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden

THIAMETHOXAM 70 %

WS (Water dispergeerbaar poeder voor vochtige
zaadbehandeling)

Toelatingsnummer : 9335P/B

/

Algemene opmerking

1.5

4.4. Aantal punten toegekend in toepassing van art. 2bis §1 van het KB van 14/01/2004
tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds
voor de grondstoffen en de producten :
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5.2. Bijzondere voorwaarden voor de verlenging :

Deze toelating vervangt elke voorgaande toelating betreffende dit product.

Volgende regel is enkel van toepassing voor een toelating op naam van een
buitenlandse firma:
De toelating is slechts geldig voor zover mij de namen en adressen van elke
invoerder van dit product meegedeeld worden.

Deze toelating wordt niet meer verlengd. De datum van intrekking is 31/10/2021.
Vanaf deze datum mag dit product niet meer worden verkocht of gebruikt. De verkoop
door de toelatingshouder is toegelaten tot 30/04/2020. De op de markt aanwezige
voorraden mogen nog door derden worden verkocht en opgeslagen tot 31/10/2020 en
mogen nog worden gebruikt tot 31/10/2021.

5.1. Geldigheidsduur :

5. Geldigheidsduur van de toelating

Toelatingsnummer : 9335P/B

vanaf 03/04/2019  tot en met 31/10/2021 

De staat kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die zouden
voorkomen door het gebruik van het product waarvoor deze toelating is afgeleverd.
Zij wordt toegekend onverminderd de schikkingen getroffen door de 
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu en door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg betreffende de fabricage en het gebruik van giftige of 
schadelijke stoffen.

Namens de Minister,

GUELTON O.
Celhoofd Toelatingen
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zaaizaden van slasoorten

zaaizaden van andijvie, radicchio rosso,
suikerbrood

zaaizaden van koolgewassen

Te behandelen                   :

Te behandelen                   :

Te behandelen                   :

behandeling van de zaden zowel voor als tijdens
het zaaien

behandeling van de zaden zowel voor als tijdens
het zaaien

Behandeling van de zaden zowel voor als tijdens
het zaaien

Toepassingsstadium              :

Toepassingsstadium              :

Toepassingsstadium              :

bladluizen(Aphididae)

wollige wortelluis(Pemphigus spp.)

bladluizen(Aphididae)

wollige wortelluis(Pemphigus spp.)

bladluizen(Aphididae)

Ter bestrijding van             :

Ter bestrijding van             :

Ter bestrijding van             :

Ter bestrijding van             :

Ter bestrijding van             :

85-115 g/100 000 zaden

85-115 g/ 100 000 zaden

85-115 g/100 000 zaden

85-115 g/100 000 zaden

200 g/100 000 zaden

Dosis / Concentratie            :

Dosis / Concentratie            :

Dosis / Concentratie            :

Dosis / Concentratie            :

Dosis / Concentratie            :

Algemene opmerking :

De zaadbehandeling voor het zaaien mag alleen plaatsvinden in professionele
zaadverwerkingsinstallaties die door de bevoegde overheden erkend zijn voor
het behandelen van zaaizaden met gewasbeschermingsmiddelen. Die installaties
moeten de beste beschikbare technieken toepassen om ervoor te zorgen dat het
vrijkomen van stof tijdens de toediening op het zaad, de opslag, het vervoer
en het zaaien tot een minimum kan worden beperkt.

                                    Bijlage 1

Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden :

Toelatingsnummer : 9335P/B

Opmerking                       :

Opmerking                       :

Opmerking                       :

Indien het nodig zou blijken om later in de teelt
insecticiden te gebruiken, kies dan een middel op
basis van een werkzame stof die tot een andere
resistentieklasse behoort.
Behandelde zaden mogen enkel uitgezaaid worden
onder bescherming.

Indien het nodig zou blijken om later in de teelt
insecticiden te gebruiken, kies dan een middel op
basis van een werkzame stof die tot een andere
resistentieklasse behoort.
Behandelde zaden mogen enkel uitgezaaid worden
onder bescherming.

Behandelde zaden mogen enkel uitgezaaid worden
onder bescherming.

Risicobeperkende maatregelen    :

Risicobeperkende maatregelen    :

Risicobeperkende maatregelen    :

/

/

/
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Toelatingsnummer : 9335P/B

                                     Bijlage 2 

CLP-etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 en
Verordening (EG) Nr. 547/2011

Gevaar

Gevarenpictogrammen en hun GHS-code :  

Gevarenaanduidingen (H-zinnen): 

Aanvullende informatie(EUH-zinnen) : 

Signaalwoorden : 

Standaardzinnen bijzondere risico's (R SH-zinnen) :   

Veiligheidsaanbevelingen (P-zinnen) :  

EUH401

H228 H410

P210 P280 P391

GHS02 GHS09
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