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Toetusega kaasnevad mitmesugused taimekaitset puudutavad
kohustused või piirangud:
Tootja peab:
• pidama põlluraamatut – täidab seal ka pestitsiidide kasutamise andmed
•

kasutuses olev põllumajandusmaal peab vältima umbrohtude levikut

•

tuleb rakendada tuulekaera tõrjeabinõusid

•

põllumajandusmaa, millele toetust ei taotleta, peab olema hooldatud,
kasutades selliseid agrotehnilisi võtteid, mis väldivad ebasoovitava
taimestiku levikut

•

taimekaitsepritsid peavad olema testitud iga 3 aasta järel

•

peab olema läbinud taimekaitsekoolituse, omama taimekaitsetunnistust

•

looduslikul rohumaal ei tohi kasutada pestitsiide

•

põllu- rühvel- ja köögiviljakultuuride kasvatamisel ning haljasväetiseks
kasvatatavatel heintaimedel ei ole lubatud kasutada glüfosaate
kultuurtaimede tärkamisest kuni saagi koristamiseni

•

taimekasvuregulaatoreid võib kasutada vaid taliviljade kasvatamisel

Hea taimekaitse tava (HTT)
•

Põhimõte - et oleks tagatud kõikide taimekahjustajate (kahjurid,
haigused, umbrohud) efektiivne tõrje minimaalse koguse keemiliste
taimekaitsevahendite kasutamisega

•

sõltub kultuuri kasvatamisega seotud teguritest, agrotehniliste võtete ja
bioloogilise tõrje kasutamise võimalustest, olukorrast registreeritud
taimekaitsevahendite alal, majanduslikust efektiivsusest, tõrjutavate
kahjustajate
kohalikust
kooslusest,
taimekaitsevahendite
kooskasutamise sobivusest, kindlakstehtud kõrvalmõjudest.

•

Taimekaitsevahendite nõuetekohane kasutamine hõlmab hea
taimekaitsetava, aga samuti ka, kus iganes võimalik, kahjustajate
integreeritud tõrje printsiipe (ITK).”

•

ITK sisaldab komplektset ja töömahukat otsuste tegemise süsteemi ja
ideaaljuhul näeb keemiliste taimekaitsevahendite asendamist muude
abinõudega.

Integreeritud taimekaitse (ITK)
ITK on keskkonda säästev ja ökoloogiliselt puhast toodangut tagav
erinevate meetmete oskuslikult seostatud kasutamine, mis tagab
taimekahjustajate leviku piiramise majanduslikult põhjendatud läveni:
• haigustele ja kahjuritele vastupidavate ning umbrohtude suhtes
konkurentsivõimeliste sortide kasvatamine, kasutades sertifitseeritud
seemneid;
• tootmissuunale ja mullastikutingimustele vastav ning taimekahjustajate
leviku piiramist arvestav oskuslik viljavaheldus;
• hea agrotehnika: mulla vee- ja õhurežiimi reguleerimine, mullaharimine,
tasakaalustatud väetamine ja muud agrotehnilised võtted, mis tagavad
soodsad tingimused kultuurtaimede kasvuks ning ühtlasi tõstavad
nende vastupanu- ja konkurentsivõimet haiguste, kahjurite ning
umbrohtude suhtes;
• taimekahjustajate tõrje aktiivsete, s.o eelkõige keemiliste ja bioloogiliste
võtetega;
• abinõude rakendamine, mis säilitavad kahjustajate looduslikke piirajaid.

•

töötlemise oskusliku ajastamise võimaluse puhul on üldiselt parem
kasutada ühte taimekaitsevahendit, mis toimib üheaegselt kahe või
enama tõrjutava kahjustaja vastu võrreldes sellega kui töödelda neid
eraldi kahe või enama taimekaitsevahendiga.

•

samas tuleb üksiku kahjustaja tõrjeks eelistada spetsiifilisemat
taimekaitsevahendit laia toimespektriga taimekaitsevahendile. Üldiselt
tunnustatakse vajadust limiteerida keemiliste taimekaitsevahendite
kasutamist.

•

spetsiifiliste taimekaitsevahendite hoolikalt kohandatud kasutamisega
võib saavutada selliseid eesmärke nagu kasulike organismide
säästmine või resistentsuse tekkimise võimaluse vähenemine.

•

registreeritud taimekaitsevahendite kasutamise tingimused määravad
kindlaks nende kasutamise piirid. Siiski ei pea ITK järgi tingimata
opereerima nendes piirides või nende lähedal. Eesmärk on liikuda
optimaalse efektiivsuse saavutamise suunas.

•

töötlemiseks tuleks valida taimekaitsevahend ja tingimused, mis
tagavad preparaadi kogusest maksimaalse osa jõudmise sihtmärgini ja
pritsimisvedeliku minimaalse raiskamise õhku või pinnasesse sattumise
näol.

•

üks ohtlikke kõrvalmõjusid, mis taimekaitsevahendite kasutamisega
võib kaasneda on kahjustaja taimekaitsevahendile resistentsete
populatsioonide arenemine.

•

kasutada resistentsuse tekitamise suhtes potentsiaalselt ohtlikku
taimekaitsevahendit mitte rohkem kui üks kord hooajal;

Taimekaitsevahendite kogused t.a. kg 2002 -2007
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•

glüfosaadid moodustavad 2002 – 2008.a. herbitsiididest 37-59% ja
trend selgelt kasvav; Eestisse sissetoodud pestitsiididest üldse
moodustavad samuti väga suure osa – rohkem kui 1/3 ja ka selles
võrdluses on trend selgelt kasvav

•

niivõrd tugev ühe toimeaine kasutamise ülekaal teeb murelikuks ja
mõjub hoiatavalt, seda enam, et tegemist on üldhävitava (mitte
selektiivse) umbrohutõrje vahendiga st preparaat hävitab kogu
rohelise taimestiku (oma sisult ei ole kooskõlas keskkonda säästva
majandamise ega ITKga)

•

on leitud, et näiteks Soomes olid jäägid 249 päeva põllul ja kuni 296
päeva metsamullas ja 1-3 aastat Rootsi metsades. Glüfosaati on leitud
nii pinna- kui põhjaveest; fakt, et teda pole leitud sagedamini, tuleneb
sellest, et pole olemas glüfosaatide püsimonitooringut. Rootsis on
glüfosaati siiski pinnaveest uuritud ning leitud umbes 80% analüüsidest

•

seni arvati, et mulda sattunud preparaat seotakse ja inaktiveeritakse
mullas kiiresti, praeguseks on leitud, et mullaosakeste poolt esialgselt
seotud jäägid vabanevad kergesti ning on väga mobiilsed. Uuringud on
näidanud, et glüfosaat vähendab mulla lämmastiku sidumise võimet või
nitrifikatsiooni veel 120 päeva pärast töötlemist.

•

laboris läbi viidud uuringute käigus langetas glüfosaat taimede
vastupanuvõimet haigustele ning pärssis lämmastikku siduvate
bakterite kasvu

•

tervise seisukohast – on avastatud, et kahjustab maksa, häirib RNA
replikatsiooni ning seetõttu põhjustab loote väärarenguid

•

EPA järgi on glüfosaat "suhteliselt püsiv" ühend

•

Euroopa Liidus on Roundup liigitatud keskkonnale ohtlike ainete klassi

•

glüfosaadi kasutamisest tingitud toidupuuduse ja pesitsemispaikade
vähesuse tõttu on kahanenud kasulike lindude, putukate ja
väikeimetajate arvukus

•

glüfosaatide ohutuskaardil on järgmine tekst: käesolev toode on
herbitsiid ja seega mürgine kõikidele rohelistele taimedele. Toode on
kahjulik kaladele, veeselgrootutele ja veetaimedele. Lindudele ja
pinnase mikro- ja makroorganismide puhul on toote kahjulik mõju
väiksem

•

firmade soovitused koristuseelsel pritsimisel: Mitte töödelda
seemneviljapõlde. (see nõue näitab veenvalt, et vaatamata kõigele ei
suudeta 100% vältida seda, et glüfosaat ei satuks teradesse.
Keskmiselt arvestatakse et kahjustub 10% terasid). Järelikult
toiduohutuse seisukohast ei ole soovitav kasutada seda vilja ka toidu
või söödaviljana.

•

glüfosaatide kasutamine enne teravilja koristamist on sisuliselt
tegemata jäetud tööde ehk vigade parandamine. Normaalse
majandamise puhul ei ole põllul nii suurt umbrohtumust, et tekiks
vajadus pritsida teravilja 2 nädalat enne koristamist glüfosaatidega.
Samuti on koristuseelne pritsimine sisuliselt kõige väiksema
efektiivsusega glüfosaadi kasutamine, preparaadi mõjuefekt on kõige
parem, kui seda kasutatakse 15 – 25 cm kõrgel rohelisel taimikul (seda
väidavad ka preparaati müüvad firmad ise).

•

kasvuregulaatorid
on
üldjuhul
ärritava
toimega,
kahjulikud
veeorganismidele, võivad põhjustada pikaajalist vesikeskkonda
kahjustavat toimet. Kasvuregulaatorite kasutamise piiramine avaldab
mõju väetiste tasakaalustatumale kasutamisele.

Veekaitse
•
•

Veehaarde sanitaarkaitsealal või veevõtukoha hooldusalal on keelatud
töölahust valmistada.
Veekaitsevööndis on juhul, kui kasutatava taimekaitsevahendi pakendi
märgistusel ei ole märgitud suuremat puhvertsooni, kooskõlas
«Veeseaduse» § 29 lõikega 2 keelatud taimekaitsevahendit pritsida
lähemal kui 20 meetrit Läänemere, Võrtsjärve, Lämmijärve, Peipsi ja
Pihkva järve veepiirist; 10 meetrit teiste järvede, veehoidlate, jõgede,
ojade, allikate, peakraavide ja kanalite ning maaparandussüsteemide
eesvoolude veepiirist; 1 meeter alla 10 km2 valgalaga
maaparandussüsteemi eesvoolu veepiirist.

•

Tühjaks saanud pakendit tuleb töölahuse valmistamise ajal vähemalt 3
korda puhta veega loputada. Loputusvesi valada pritsi paaki.
Pritsimisest ülejäänud töölahust ei tohi jätta taimekaitseseadme paaki,
vaid see tuleb mitmekordselt veega lahjendada ja pritsida hajutatult
põllule/jäätmaale vms

•

Taimekaitsevahendiga on keelatud pritsida, kui tuule kiirus on üle
4 m/s, v.a juhul, kui taimekaitseseadme kasutusjuhendis toodud
tehnilistes andmetes on lubatud taimekaitsevahendit kasutada suurema
tuule kiiruse puhul. Pritsimisel peab arvestama tuule suunda lähedal
asuvate ehitiste ja aia-, põllu- või metsakultuuride suhtes, et hoida ära
võimalik mittetöödeldava ala saastamine taimekaitsevahendiga.

•

Töölahuse tugeva õhku hajumise vältimiseks on keelatud pritsida, kui
õhutemperatuur on üle 25 ºC. Samuti on keelatud pritsida kasteniiskeid
taimi, vahetult enne vihma, vihma ajal ja vahetult pärast vihma.

•

Kui isik on teavitanud taimekaitsevahendi kasutajat oma mesila
olemasolust, teavitab taimekaitsevahendi kasutaja taimekaitsetööst
vähemalt 48 tundi enne taimekaitsevahendiga pritsimise alustamist
seda isikut, kelle mesipuud asuvad kuni kahe kilomeetri kaugusel
põllust, kus taimekaitsevahendit kavatsetakse kasutada.

•

Taimekaitsevahendiga on keelatud pritsida ala, millel on õitsvaid taimi,
välja arvatud juhul kui taimekaitsevahendi pakendi märgistusel on
märge, et taimekaitsevahendit võib kasutada taimede õitsemise ja
mesilaste lendluse ajal.

Pritsipesu plats

Tehnilise kontrolli teostajad
Isikud kes töötavad üle kolme aasta vanuse taimekaitseseadmega, on
kohustatud valima ühe all toodud ettevõtjatest ja leppima kokku koha,
aja ja muud tingimused seadme tehniliseks kontrolliks.
Taimetoodangu Inspektsioon on sõlminud lepingud taimekaitse seadme
tehnilise kontrolli teostamiseks alljärgnevate juriidiliste isikutega, kellele
on antud õigus vastava teenuse osutamiseks.
1. Leho Kaubandus OÜ
Pärnu mnt 24B, Viljandi, telefon 434 9554
2. Sendihaldur OÜ
Ringtee 13-28, Tõrvandi, Ülenurme vald, Tartumaa, telefon 50 32 185
3. A.Tammel AS
Turu 7, Jõgeva, telefon 776 8030
4. Avaks AS
Suur 84A, Jõgeva, telefon 776 8010

5. AS Karitsa Tehnik
Karitsa küla, Rakvere vald, Lääne-Virumaa, telefon 325 1931
6. Kuivajõe Talukaup OÜ
Karla küla, Kose vald, Harjumaa, telefon 603 6561
7. Trako Valduse AS
Lipuväljak 13, Otepää, Valgamaa, telefon 767 9330
Lisaks eeltoodule on õigus taimekaitseseadme tehnilist kontrolli teha ka
Eesti Maaviljeluse Instituudil.
Teaduse 13, Saku, Harjumaa
Tel 67 11 544; 50 64 197; 53 953 665; 50 63 014

Livi Rooma
Põllumajandusuuringute Keskus
Põllumajandusseire ja uuringute osakond
672 9143; 53 490 836
livi.rooma@pmk.agri.ee

Tänan!

Teksti pealkiri /arial/20/bold/center/ + tekst

•
•
•

Tekst 1 /arial/18/center/
Tekst 2
Tekst peab olema liigendatud punktideks parema arusaadavuse ja
jälgitavuse tagamiseks.

