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Muutused toimeainetega

• Tiaklopriid on keelustatud registrist 

kustutati Biscaya ja Proteus OD 

kasutamine oli lubatud kuni 03.11.2020

• Beeta-tsüflutriin on keelustatud ning 

registrist kustuvad Baythroid ja Bulldock

025 EC kasutamine lubatud kuni 

20.07.2021



Muutused toimeainetega

• Alfa-tsüpermetriini sisaldavad tooted 

lähevad turult ning registrist kustub 

Fastac 50 kasutamine lubatud kuni 

01.02.2022

• Mankotseebi heakskiidu perioodi ei 

pikendatud, sest toimeaine on 

klassifitseeritud reproduktiivtoksiliseks 

ning tuvastati hormoonsüsteemile 

häirivaid mõjusid. Tõenäoliselt jääb 

järgmine hooaeg kasutusle viimaseks 

ning registrist kustuvad 10 toodet



Võimalikud lahendused

• Uued turule tulevad tooted

• Olemas olevate toodete kasutusalade 

laiendamine

• Integreeritud taimekaitse põhimõtete 

rakendamine

• Eriluba, saab eriolukorras maksimaalselt 

120 päevaks, kui ühtegi teist vahendit ei 

ole, et võimalik tõrjet teha



2020. aastal registreeritud uued ja 
laiendatud tooted

• Teppeki- Kartul ja roheline hernes

• Spotlight Plus- Kartul ja spargel

• Lentagran WP laiendus rohelisena

koristatavale ja täisküpsena koristatavale

hernele

• Novitron DAMTec laiendus porgandile

• Signumi laiendus söögipeedile

• Kloon tooted: COBALT, FORTUNE, 

Gachinko



PMAle esitatud taotlused

• Movento (spirotetramaat) süsteemne 

insektitsiid ja akaritsiid kasutamiseks 

avamaal ja kasvuhoones

• Kultuurid: Kapsad (peakapsad, 

rooskapsad, brokoli, lillkapsas, 

lehtkapsas ja hiina lehtkapsas), salat 

õues ja kasvuhoonetes

• Movento mõjub Lehetäidele, kapsa-

tuhktäile, kapsakarilasele, salati-lehetäile, 

täidele



PMAle esitatud taotlused

• Mospilan 20 (atsetamipriid) süsteemne 

insektitsiid avamaal ja kasvuhoones

• Kultuurid avamaal: Kartul, valge 

peakapsas, punane peakapsas, 

lillkapsas, brokoli, brüsseli kapsas, 

aedsalat ja salatikultuurid, spinat, 

lehtpeet, kurk

• Kultuurid kasvuhoones: Kurk, suvikõrvits, 

paprika, tšilli, tomat, baklažaan



PMAle esitatud taotlused

• Mospilan 20 mõjub: Lehetäidele, 

kartulimardikale, tirdilistele, kasvuhoone 

karilasele, ripslastele, tubakakarilasele, 

rohelisele haisulutikale

• Candit (kresoksiim-metüül) on 

fungitsiidse toimega avamaal ja 

kasvuhoones

• Kultuurid: tomat ja paprika kasvuhoones

ning toimib jahukaste tõrjumiseks



Teadus ja arendustöö luba

• Erandina võib teadus või 

arendustegevuse eesmärgil teha 

eksperimente või katseid, millega 

kaasneb taimekaitsevahendi kasutamine, 

mida ei ole veel turule lubatud

• Kindel kasutusala ja vahendi kogus

• Loa saavad teadusasutused 

maksimaalselt kahele hektarile



Teadus-ja arendustöö luba

• Attracap (toimeaine: Metarhizium

brunneum tüvi Cb15-III) kartulil 

traatusside tõrjeks



Kust leida infot?

• Kuidas leida: www.pma.agri.ee> 

Valdkonnad> Taimekaitse> Muudatused 

taimekaitsevahendite registris 

• Leiab infot uutest toodetest, kasutusalade 

laiendustest, kasutustingimustest ja palju 

muud

• Taimekaitsevahendite register: LINK

• Põllumajandus- ja Toiduamet

http://www.pma.agri.ee/
https://www.pma.agri.ee/index.php?id=104&sub=132&sub2=242&sub3=501
https://portaal.agri.ee/avalik/#/taimekaitse/taimekaitsevahendid-otsing/et


Tänan!

Rauno.Aljas@pma.agri.ee


