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Kuidas taimekaitsevahendite kasutamine on
reguleeritud?
•

Taimekaitseseadus

•

Veeseadus

•

Põllumajandusministri 29.11.2011. a määrus nr 90 „Taimekaitsevahendi
kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“

•

Looduskaitseseadus

•

Kemikaaliseadus

•

Jäätmeseadus

•

Pakendiseadus

•

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus

Taimekaitsevahendi professionaalne kasutaja
… on isik, eelkõige füüsilisest isikust ettevõtja või tema ettevõtte töötaja ning sellisel
tegevusalal tegutseva juriidilise isiku juhatuse liige, juriidilist isikut juhtima õigustatud muu
isik või ettevõtte töötaja, kes oma majandus- ja kutsetegevuses kasutab
taimekaitsevahendit, ostab seda ning otsustab selle valiku ja kasutamise üle.
✓ … arvestab ka integreeritud taimekaitse põhimõtteid.
✓ … on läbinud taimekaitsekoolituse ning omab taimekaitsetunnistust.
Taimekaitsetunnistuse kehtivust saad kontrollida tkv registrist:
https://portaal.agri.ee/avalik/#/taimekaitse/koolitus-tunnistus-otsing
Taimekaitsekoolitused leiad: https://pta.agri.ee/taimekaitsekoolitused
✓

! Ka ainult vabamüügipreparaate kasutades peab professionaalne
kasutaja omama taimekaitsetunnistust.

Integreeritud taimekaitse
https://pta.agri.ee/integreeritud-taimekaitse

Vähelevinud kultuuride ITK suunised

Taimekaitsevahendi kasutamine
! Veendu, et taimekaitsevahend omab luba Eestis kasutamiseks
! Kasuta taimekaitsevahendit ainult vastavalt pakendi märgistusele:
✓ veendu, et vahend on lubatud kasutamiseks antud kultuuril ja kasutusalal
✓ jälgi, et kasutad õiget kulunormi
✓ pea kinni lubatud kasutuskordade arvust
✓ teosta töid ainult lubatud ajal (kasvufaas, NB! insektitsiididel kellaaeg, jm)
✓ arvesta kindlasti lisapiirangutega veekogude läheduses ja teiste märgistusel
toodud puhvertsoonidega
✓ jälgi tööooteaega/ooteaega
! Eriloa alusel kasutamisel jälgi täpselt eriloa tingimusi

Taimekaitsevahendite register
Eestis tohib kasutada ainult taimekaitsevahendeid, mis on meil turule lubatud ja kantud
taimekaitsevahendite registrisse.
Taimekaitsevahendite register
✓

info reaalajas

✓

erinevad otsinguvõimalused

✓

kasutustingimused kergesti leitavad

✓

infolehed toote juures

✓

piktogrammid hästi nähtavad -> toodete omadused võrreldavad

Veekaitsevöönd, veehaarde sanitaarkaitseala,
hooldusala
! Veekaitsevööndis, veehaarde sanitaarkaitsealal ja hooldusalal on
taimekaitsevahendi hoidmine ja kasutamine keelatud.
•

Veekaitsevööndi ulatus:

•

Veehaarde sanitaarkaitseala on joogivee võtmiseks või joogivee tootmiseks kasutatavat
veehaaret ümbritsev maa- või veeala. Sanitaarkaitseala ulatus sõltub võetava vee
kogusest ja asukohast.
Hooldusala on salvkaevu, puurkaevu või puurauku ümbritsev maa- või veeala. Hooldusala
ulatus on 10 meetrit.
Allikate ja karstilehtrite ümbruses on keelatud taimekaitsevahendite kasutamine 10 meetri
(NTA 50 meetri) ulatuses veepiirist või karstilehtrite servast.

•
•

- Läänemerel, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel ning Võrtsjärvel – 20 m;
- teistel järvedel, veehoidlatel, jõgedel, ojadel, allikatel, peakraavidel ja kanalitel ning maaparandussüsteemide
eesvooludel – 10 m;
- peakraavidel ja maaparandussüsteemide avatud eesvooludena kasutatavatel kraavidel valgalaga alla 10 km2 – 1
m.

Ohutusnõuded taimekaitsevahendi kasutamisel
✓

Jälgi, et pritsimislahuse valmistamine ei toimuks veehaarde sanitaarkaitsealal või
veevõtukoha hooldusalal.

✓

! Veendu, et taimekaitseseade on töökorras ja läbinud tehnilise ülevaatuse

✓

Tühjaks saanud taimekaitsevahendi pakendid loputa töölahuse valmistamise ajal
puhta veega vähemalt kolm korda

✓

Veendu, et pritsitaval alal ei oleks õitsvaid taimi, sh ka õitsvat umbrohtu (välja arvatud

✓

Jälgi, et tuule kiirus pritsimise ajal ei ületaks 4 m/s ja temperatuur ei ületaks 25ºC.

✓

Arvesta tuule suunda lähedal asuvate objektide suhtes, et ära hoida nende võimalik
saastumine.

juhul, kui taimekaitsevahendi pakendi märgistusel on vastav märge, et taimekaitsevahendit võib kasutada
taimede õitsemise ajal, sel juhul võib töid teostada kl 22.00-05.00).

Ohutusnõuded kasvuhoones
✓
✓
✓
✓
✓

Veendu, et kasvuhoones ei viibi taimekaitsetöö tegemise ajal kõrvalised isikud.
Taimekaitsetöö tegemist alusta kasvuhoone kaugemast osast, liikudes väljapääsu
suunas.
Üle 100 m2 suuruses kasvuhoones on koht töölahuse valmistamiseks ja
taimekaitseseadme pesemiseks.
Pärast taimekaitsetöö lõpetamist lukusta kasvuhoone ja pane uksele hoiatussilt
teabega taimekaitsevahendi, selle kasutamise kuupäeva ja kellaaja ning tööooteaja
kohta.
Hooldustöid võib jätkata pärast tööooteaja möödumist.
Enne tööooteaja möödumist võib kasvuhoones töid teha üksnes isikukaitsevahendit
kasutades, kuid mitte varem kui pärast 18 tunni möödumist taimekaitsetöö tegemisest.

Arvestus kasutatud taimekaitsevahendi üle
! Isik, kes kasutab taimekaitsevahendit oma majandustegevuses, peab kasutatud
taimekaitsevahendi üle arvestust paberkandjal või elektrooniliselt, kus näidatakse
ära:
✓ taimekaitsevahendi nimetus,
✓ kasutuskorra aeg,
✓ kulunorm,
✓ maa-ala ja taimekultuur, mille peal taimekaitsevahendit kasutati.
Täida põlluraamatut õigeaegselt (hiljemalt 10 päeva jooksul) või pea arvestust
taimekaitsevahendite kasutamise üle muul viisil.

Taimekaitsevahendite hoiustamine
Hoia taimekaitsevahendit ja puhitud seemet eraldi toidust, ravimitest ja söödast.
Säilita taimekaitsevahendit loetava märgistusega originaalpakendis.
Veendu, et

✓ hoiuruum on lukustatav ja märgistatud,
✓ hoiutingimused on ohutud ja turvalised (korralik valgustus, ventilatsioon jne),
✓ hoiukohas on vahendid võimaliku reostuse likvideerimiseks,

✓ hoiukohas on nähtaval kohal tulekustutusvahendid ja häirekeskuse
hädaabinumber 112.

Kokkuvõtteks
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kasuta ainult Eestis turule lubatud taimekaitsevahendeid
Nii tkv kasutajal kui kasutamise üle otsustajal on taimekaitsetunnistus
Arvesta integreeritud taimekaitse põhimõtetega
Kasuta tkv-t ainult loas määratud ja taimekaitsevahendi märgistusele
vastavatel tingimustel
Pea kinni kõigist ohutusnõuetest
Pea kinni veeseadusest tulenevatest nõuetest
Kasuta ainult töökorras taimekaitseseadet
Kasuta taimekaitsetööl isikukaitsevahendeid
Pea korrektset arvestust tkv kasutamise üle
Hoiusta tkv nõuetekohaselt

Vajaliku info leiad:

PTA koduleht
Taimekaitsevahendite register
Kui ei leia sobivat preparaati, võta ühendust erialaliidu,
esindusorganisatsiooni või Eesti Taimekaitse Assotsiatsiooniga.

Tänan
kuulamast!
Riina Pärtel

