Eestis väikepakendis või kasutusvalmis lahusena turule lubatud
taimekaitsevahendid, milliseid saab väikeaiapidaja osta ja kasutada
taimekaitsetunnistust omamata (seisuga 1. märts 2017)

Taimekaitsevahendi
Loa valdaja
nimi
INSEKTITSIIDID
EI putukkahjuritele
BASF A/S
Kustutatud
registrist
11.03.2016.
Lubatud turustada kuni
11. septembrini 2016. a
ja
kasutada
kuni
11.
septembrini 2017. a.
Decis Mega
Bayer AG
Lubatud
väikepakendeid
vabamüügis müüa kuni
6. jaanuarini
2017 ja
ilma
taimekaitsetunnistust
omamata kasutada kuni
6. jaanuarini 2018.

Fastac 50

BASF A/S

Lubatud vabamüügis
müüa kuni 5.
augustini 2016 ja
ilma
taimekaitsetunnistust
omamata kasutada kuni
5. augustini 2017.
Confidor
Bayer AG
Lubatud vabamüügis
müüa kuni 31. maini
2017 ja
ilma
taimekaitsetunnistust
omamata kasutada kuni
31. maini 2018.

Väikepakendi suurus ja
kasutusala (kultuur)
100 ml; kartul, porgand,
kapsas,
viljapuud;
kasvuhoones: tomat, kurk,
maguspipar, lilled

4 ml, 8 ml, 10 ml, 20 ml,
100 ml, 300 ml;
Dekoratiivtaimed nii
avamaal kui kasvuhoones,
brokoli, hernes, kaalikas,
kartul, karusmari,
kirsipuud, lillkapsas,
maasikas, must sõstar,
peakapsas, pirnipuud,
ploomipuud, porgand,
punane sõstar, põlduba,
söögipeet, vaarikas,
õunapuud; kasutusala
laiendatud: sibul, küüslauk,
porrulauk
2 ml, 4 ml, 50 ml; kurk,
tomat, maguspipar, lilled,
hernes, kapsas, kartul,
porgand, viljapuud,
okaspuu istutusmaterjal,
avamaa maasikas, sibul,
küüslauk, porru, põlduba
200 g;
kasvuhoones: kurk, tomat,
maguspipar,
dekoratiivtaimed

Mavrik Vita (endine ADAMA Registrations B.V.
Mavrik 2 F ja endine
Mavrik)
Mavrik 2 F nime all
lubatud turustada kuni
26.11.2016
Mavrik nime all
lubatud turustada kuni
14.06.2017

Tõrjevahend Neko
Oy Neko Ab
Kustutatud
registrist
17.02.2017.
Lubatud turustada kuni
31. maini 2017. a ja
kasutada
kuni
31.
maini. 2018. a.
Karate Zeon
Syngenta Polska Sp. z.o.o.

Mido 20 SL

Sharda Europe b.v.b.a.

NeemAzal-T/S (reg nr Trifolio-M GmbH
0585/14.01.16)

5 ml, 10 ml, 30 ml;(100 ml
pakendis lubatud turustada
kuni 26.11.2016);
uued kasutusalad: rohelisel
hernel, oal (täisküpsusel
koristatav), hernel
(täisküpsusel koristatav),
kartulil, porgandil,
lillkapsal, brokolil,
peakapsal ja brüsseli kapsal
(e rooskapsas),
dekoratiivtaimedel.
500 ml; dekoratiivtaimed
nii
avamaal
kui
kasvuhoones

2
ml,
50
ml;
dekoratiivtaimed, hernes,
kapsas, kartul, maasikas,
must ja punane sõstar
puukoolis,
porgand,
suhkrupeet,
söödapeet,
söögipeet,
õunapuud,
hoidlad
3,5 ml, 7 ml, 35 ml;
kartulimardika
tõrjeks
kartulil ja lehetäide tõrjeks
õunapuudel
5 ml; 7,5 ml; 50 ml; 60 ml,
100 ml, 240 ml, 250 ml;
seemneviljalistel
(v.a
pirnipuu),
viinamarjad,
kasvuhoone ja avamaa
tomatil, baklažaanil, kurgil,
söödava
koorega
kõrvitsalistel, kasvuhoone
maguspipral, peakapsastel
(valge,
punane,
teravatipuline, rooskapsas e
brüsseli kapsas ja kähar
peakapsas), spinatil ja
sarnastel
liikidel,
kasvuhoone ja avamaa
värsketel maitsetaimedel
(v.a
murulauk),
ravimtaimedel (kuivatatud

lehtede
kasutamine),
kasvuhoone, rõdu ja toa
ning
avamaa
dekoratiivtaimedel
(v.a
dekoratiivsed okaspuud),
kasvuhoone
dekoratiivtaimedel
(seemikud,
taimede
paljundamine), kartulil
FUNGITSIIDID
Aliette

Bayer AG

Infinito

Bayer AG

Score 250 EC

Syngenta Polska Sp. z.o.o.

Chorus 50 WG

Syngenta Polska Sp. z.o.o.

Effector
BASF A/S
Lubatud vabamüügis
müüa kuni 17.
aprillini 2017. ja
ilma
taimekaitsetunnistust
omamata kasutada kuni
17. aprillini 2018.
Switch 62,5 WG
Syngenta Polska Sp. z.o.o.

Topas 100 EC

Syngenta Polska Sp. z.o.o.

45 g; 1 kg;
maasikad, kurk (avamaal ja
kasvuhoones);
salat
(avamaal ja kasvuhoones);
dekoratiivtaimed (avamaal
ja kasvuhoones)
30 ml, 50 ml, 100 ml, 500
ml;
kartul,
peakapsas,
lillkapsas, brüsseli kapsas,
brokoli,
porru,
sibul,
kasvuhoone kurk
2 ml; pirnipuud, õunapuud,
ploomipuud, kirsipuud
200 g, 300 g;
õunapuud,
pirnipuud,
küdooniad,
kirsipuud,
ploomipuud
10
g,
luuviljalised,
seemneviljalised

2 g, 5 g, 20 g, 100 g, 160 g,
200 g , 250 g, 300 g, 400 g
ja 1 kg; avamaa ja
kasvuhoone
maasikad,
dekoratiivtaimed avamaal
ja kasvuhoones, marjad,
liblikõielistel
kultuurid;
kasutusala
laiendatud:
õunapuud,
pirnipuud,
ploomipuud,
kirsipuud,
vaarikad ning kasvuhoones
kurk, tomat ja suvikõrvits
2.5 ml, 4 ml, 5 ml, 10 ml,

Lubatud vabamüügis
müüa kuni 18.
maini 2017. ja
ilma
taimekaitsetunnistust
omamata kasutada kuni
18. maini 2018.

100 ml; õunapuud,
pirnipuud, kirsipuud,
karusmarjad, punane ja
must sõstar, avamaa ja
kasvuhoone kurk, avamaa
ja kasvuhoone
dekoratiivtaimed, avamaa
ja kasvuhoone maasikas,
kasvuhoone tomat ja
maguspipar, kõrvits,
suvikõrvits, melon, arbuus,
krüsanteem, tamm, vaher,
viirpuu,viinamarjad

Prestop

Verdera Oy

Previcur Energy

Bayer AG

Ranman Top

ISK Biosciences Europe N.V.

Revus

Syngenta Polska Sp. z.o.o.

Turf WPG
(paralleeltoode)

Verdera Oy

HERBITSIIDID
Amega 360 SL
Nufarm GmbH&Co KG
Kustutatud
registrist
22.08.2016.
Lubatud turustada kuni
22. veebruarini 2017. a
ja

100 g;
kasvuhoones kurk, tomat,
paprika,
ilutaimed;
avamaal
maasikas;
avamaal ja kasvuhoones
köögivilja-, maitse- ja
ilutaimed
15 ml;
Kasvuhoones ja avamaal:
dekoratiivtaimed, salat ja
redis; kasvuhoones: kapsas,
maguspipar,
baklažaan,
söödava ja mittesöödava
koorega kõrvitsalised ning
tomat; avamaal: kurk
0,2 l, 0,5 l;
Kartul, avamaa kurk
30 ml, 250 ml; kartul,
avamaa ja kasvuhoone
tomat,
maitsetaimed,
lehtaedviljad
100 g;
kasvuhoones kurk, tomat,
paprika,
ilutaimed;
avamaal
maasikas;
avamaal ja kasvuhoones
köögivilja-, maitse- ja
ilutaimed
50 ml, 100 ml, 250 ml, 500
ml;
viljapuu- ja marjaaedade
reavahed,
mittepõllumajanduslikel
aladel

kasutada
kuni
22.
veebruarini 2018. a.
Betanal SE
Bayer AG
Clinic Up

Nufarm GmbH&Co KG

Klean G

Ventura Agroscience Ltd.

Klinik 360 SL
Nufarm GmbH&Co KG
Kustutatud
registrist
22.08.2016.
Lubatud turustada kuni
22. veebruarini 2017. a
ja
kasutada
kuni
22.
veebruarini 2018. a.
Master Gly
Generica Europa Ltd.

Moss Killer
Monosate G

Ouragan with system 4

Rosate 36
Kustutatud
registrist
22.08.2016.
Lubatud turustada kuni
22. veebruarini 2017. a
ja
kasutada
kuni
22.
veebruarini 2018. a.
Roundup 60

30 ml, 100 ml, maasikas,
söögipeet,
söödapeet,
suhkrupeet
1 l;
viljapuu- ja marjaaedades;
rohumaadel,
mittepõllumajanduslikel
aladel
1 l;
viljapuu- ja marjaaedades;
rohumaadel,
mittepõllumajanduslikel
aladel
50 ml, 100 ml, 250 ml, 500
ml;
puuvilja-ja
marjaaedade
reavahedel,
mittepõllumajanduslikel
aladel

1 l;
viljapuu- ja marjaaedades;
rohumaadel,
mittepõllumajanduslikel
aladel
Klarsø A/S
3,5 kg;
murul sambla tõrjeks
Monsanto
Crop
Sciences 1 l;
Denmark A/S
viljapuu- ja marjaaedades;
rohumaadel,
mittepõllumajanduslikel
aladel
Syngenta Polska Sp. z.o.o.
200 ml, 1 l;
kartulil enne tärkamist,
tatral enne külvi, külvi- ja
istutuseelsel kasutamisel
ning viljapuuaedades
Albaugh UK Ltd
0,5 l;
hernes, sinep, põlduba,
suhkrupeet,
kaalikas,
naeris, mugulsibul, porru,
puuvilja-ja
marjaaedade
reavahedel, teeradade ja
aiaservade puhastamiseks;
mittepõllumajanduslikel
aladel
Monsanto
Crop
Sciences 140 ml, 280 ml, 540 ml,

Denmark A/S

Roundup B

Monsanto
Crop
Denmark A/S

Sciences

Roundup Biactive

Monsanto
Crop
Denmark A/S

Sciences

Roundup
Express Monsanto
Crop
(endine nimi MON Denmark A/S
79346)
MON 79346 nime all
lubatud turustada kuni
22.03.2017

Sciences

Roundup G

Sciences

Monsanto
Crop
Denmark A/S

900 ml, 1000 ml, 2000 ml.
Koduaedades
mitteharitavatel aladel (nt.
puude
ja
põõsaste
võraalustel, piirdeaedade
ümbruses,
umbrohtunud
pindade
uuendamiseks),
teeradadel
ja
juurdepääsuteedel, murude
uuendamiseks, haritavatel
aladel
köögiviljade,
dekoratiivtaimede ja lillede
külvi- ja istutuseelselt ja järgselt, enne põõsaste ja
puude istutamist
140 ml, 280 ml, 540 ml,
900 ml, 1000 ml.
Kasutamine
koduaias,
teeradadel
ja
juurdepääsuteedel
ning
mitteharitaval maal; muru
taastamisel; põõsaste ja
puude
kändude
ning
õõnsavarreliste
umbrohtude töötlemisel
0,5 l, 1 l;
kesadel,
puuvilja-ja
marjaaedade reavahedel,
mittepõllumajanduslikel
aladel
0,5 l kasutusvalmis lahus;
viljapuude
ja
marjapõõsaste,
dekoratiivpuude
ja
dekoratiivpõõsaste
võraalustel
pindadel
väikeaedades; ilutaimede ja
köögiviljamaal
pärast
saagikoristust,
mitteharitaval
maal,
mittepõllumajanduslikel
aladel ning teeradadel ja
juurdepääsuteedel. Võrsete
eemaldamine
värskelt
lõigatud kändudel
140 ml, 280 ml, 540 ml,
1000 ml.
Kasutamine
koduaias,
teeradadel
ja
juurdepääsuteedel
ning

mitteharitaval maal; muru
taastamisel; põõsaste ja
puude
kändude
ning
õõnsavarreliste
umbrohtude töötlemisel
Roundup Garden

Monsanto
Crop
Denmark A/S

Roundup Gel

Monsanto
Crop
Denmark A/S

Roundup Quick

Monsanto
Crop
Denmark A/S

Roundup Ultra (endine
nimi Roundup Bio)
Roundup Bio nime all
lubatud turustada kuni
04.11.2016
Shyfo
Kustutatud
registrist
22.08.2016.
Lubatud turustada kuni
22. veebruarini 2017. a
ja
kasutada
kuni
22.
veebruarini 2018. a.
Starane 180
Kustutatud
01.01.2016.

registrist

Sciences 5 ml, 50 ml, 120 ml, 140
ml, 160 ml, 250 ml, 280
ml, 500 ml, 540 ml, 1000
ml;
marjapõõsaste võraalused,
peenramaa
pärast
saagikoristust, viljapuude
võraalused
Sciences 15 ml, 50 kuni 500 ml
aplikaatoriga
pudelis
kasutusvalmis geel;
väikeaedades: viljapuude ja
marjapõõsaste võraalustel
pindadel, teeradadel ja
juurdepääsuteedel,
mitteharitaval maal ning
umbrohtunud peenramaal
pärast saagikoristust

Sciences 1 l; 1,5 l; 2,5 l, 3 l, 5 l
kasutusvalmis lahus;
marjapõõsaste võraalused,
peenramaa
pärast
saagikoristust, viljapuude
võraalused
Monsanto
Crop
Sciences 5 ml, 50 ml, 100 ml; 250
Denmark A/S
ml, 500 ml; kesadel,
puuvilja-ja
marjaaedade
reavahedel,
teeradade
puhastamiseks
mittepõllumajanduslikel
aladel
Sharda Europe b.v.b.a.
1 l;
suhkru- ja söödapeedil,
hernel, sinepil, põldoal,
kaalikal, naeril, sibulal,
sparglil,
küüslaugul,
viljapuuaedades,
mittepõllumajanduslikul
maal, külvi/istutamiseelsel
kasutamisel
Dow AgroSciences Danmark 50 ml, 100 ml;
A/S
kõrsheinte rohumaad

Lubatud turustada kuni
1. juulini 2016. a ja
kasutada kuni 1. juulini
2017. a.
Stomp
BASF A/S
Kustutatud
registrist
01.08.2016.
Lubatud turustada kuni
1. veebruarini 2017. a
ja
kasutada
kuni
1.
veebruarini 2018. a.

0,5 l; hernes, juurpetersell,
kapsas, kartul, küüslauk,
porgand, porru, uba, sibul

Taifun
B
Taifun 360)

100 ml,
marja- ja viljapuuaedade
reavahed, mittepõllumajanduslikud alad
5 g–40 g, 40-120 g, 200 g,
300-500 g, kartul ja mais

Titus 25 DF

(endine ADAMA Registrations B.V.

Du Pont Finland Ltd

MOLLUSKITSIIDID
Arion+
tigude ADAMA Registrations B.V.
graanulid

Ferramol

W. Neudorff GmbH KG

Gusto

ADAMA Registrations B.V.

250 g, 500 g, 750 g, 1 kg.
Nälkjate
ja
tigude
tekitatava
kahju
vähendamiseks
põllumajandusja
aiandussaaduste
kasvatamisel: söödapeet,
kartul, sibul, šalottsibul,
lillkapsas,
brokkoli
(e.spargelkapsas),
rooskapsas,
peakapsas,
herned ja oad (kuivaks ja
värskeks
tarbimiseks),
tomat,
baklažaan
(kasvatatud
põllul
ja
kasvuhoones),
maasikas
(kasvatatud
põllul
ja
kasvuhoones),
aiaja
ilutaimed (külvatud ja
istutatud), lilled, puuviljaja
marjakultuuride
puukoolid.
200 g, 500 g nälkjate ja
tigude tõrjeks ristõielistel
köögiviljadel,
salatil,
maasikal
ja
dekoratiivtaimedel
250 g, 500 g, 750 g, 1 kg.
Nälkjate
ja
tigude

LIMA ORO

Sharda Europe b.v.b.a

MEDEL

Sharda Europe b.v.b.a

NEU 1186 M

W. Neudorff GmbH KG

tekitatava
kahju
vähendamiseks
põllumajandusja
aiandussaaduste
kasvatamisel: söödapeet,
kartul, sibul, šalottsibul,
lillkapsas,
brokkoli
(e.spargelkapsas),
rooskapsas,
peakapsas,
herned ja oad (kuivaks ja
värskeks
tarbimiseks),
tomat,
baklažaan
(kasvatatud
põllul
ja
kasvuhoones),
maasikas
(kasvatatud
põllul
ja
kasvuhoones),
aiaja
ilutaimed (külvatud ja
istutatud), lilled, puuviljaja
marjakultuuride
puukoolid.
100 g, 200 g, 250 g, 500 g,
750 g, 1 kg.
Tigude
ja
nälkjate
hävitamiseks teraviljadel,
salatil, suvi- ja talirapsil,
kartulil,
marjapõõsastel,
seemneviljaliste
viljapuuaedade reavahedes,
maisil, dekoratiivtaimedel,
karjamaadel ning murul
100 g, 200 g, 250 g, 500 g,
750 g, 1 kg.
Tigude
ja
nälkjate
hävitamiseks teraviljadel,
salatil, suvi- ja talirapsil,
kartulil,
marjapõõsastel,
seemneviljaliste
viljapuuaedade reavahedes,
maisil, dekoratiivtaimedel,
karjamaadel ning murul
200 g, 250 g, 300 g, 500 g,
600 g, 750 g.
Tigude ja nälkjate tõrjeks
söödavatel
ja
mittesöödavatel kultuuridel
(dekoratiivtaimed) avamaal
ning katmikalal

TIGUDE
Sharda Europe b.v.b.a
GRAANULID
(uus,
reg nr 0572/16.10.15)

REPELLENDID
Detia Mutipeletusgaas

Plantskydd
Repellent

Detia Freyberg GmbH

Animal Plantskydd AB

Trico Garden

Kwizda Agro GmbH

KASVUREGULAATORID
Regalis Plus

BASF A/S

100 g, 200 g, 250 g, 500 g,
750 g, 1 kg.
Tigude
ja
nälkjate
hävitamiseks teraviljadel,
salatil, suvi- ja talirapsil,
kartulil,
marjapõõsastel,
seemneviljaliste
viljapuuaedade reavahedes,
maisil, dekoratiivtaimedel,
karjamaadel ning murul
250 g, 500 g (vastavalt
50x5 g või 100x5 g
paberkotti).
Põllumajanduslikel
ja
mittepõllumajanduslikel
aladel
muttide
peletamiseks 20 g/käigu
kohta
ning
mügride
peletamiseks 5 g/käigu
kohta.
Maksimaalne
lubatud
kogus 1,25-5 kg/ha.
100 g, okas- ja lehtpuude,
dekoratiivtaimede
pritsimiseks,
pintseldamiseks
või
sissekastmiseks loomade
poolt tekitavate kahjustuste
vastu
(loomade
peletamiseks)
0,25 l.
Metskitsede ja hirvede
peletamisvahendina leht- ja
okaspuude
ning
dekoratiivtaimede
kahjustuste vältimiseks

50-100 g (0.15 l HDPE
pudelis), 0.1-0.2 kg (0.25 l
HDPE pudelis), 0.2-0.35
kg (0.5 l HDPE pudelis),
0.35-0.7 kg (1 l HDPE
pudelis), 0.35-0.7 kg (1 l
HDPE ökopudelis).
Õunapuude ja pirnipuude
kasvu reguleerimiseks
Koostas: Marika Müür, registreerimise büroo peaspetsialist 6712 611

