Kasutusala laiendamine vähe levinud või väikese kasvupinnaga kultuuridel kasutamiseks
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja
91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, artikkel 51 võib lubade kehtivuse laiendada vähe levinud või väikese kasvupinnaga kultuuridel
kasutamistele. Loa valdaja, põllumajandustegevusega seotud ameti- või teadusasutused, erialased põllumajandusorganisatsioonid või
professionaalsed kasutajad võivad taotleda, et asjaomases liikmesriigis juba lubatud taimekaitsevahendi loa kehtivust laiendatakse ka vähe
levinud või väikese kasvupinnaga kultuuridel kasutamistele, mida kõnealune luba veel ei hõlma.
Arvestades, et taimekaitsevahendi kasutusala laiendatakse vähe levinud või väikese kasvupinnaga kultuuridel kasutamiseks lihtsustatud
korras, vastutab antud kasutusaladel kasutamise korral selle tõhususe või fütotoksilisuse eest selle kasutaja.
Alljärgnevalt on toodud vähe levinud või väikese kasvupinnaga kultuuridel kasutamiste loend, vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 51 lõikele 8:
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Serenade ASO (Bacillus subtilis tüvi QST 713, 13,96 g/l), loa valdaja Bayer AG
Laiendatud 16.01.2017. a kasutamiseks avamaa porgandil tõusmepõletiku tõrjeks kulunormiga 8 l/ha;
kasvuhoone tomatil ja maguspipral jahukaste ja bakterpõletiku tõrjeks kulunormiga 4-8 l/ha;
kasvuhoone salatil tõusmepõletiku tõrjel 1% -lise töölahusega kastmiseks;
kasvuhoone ja avamaa maasikal jahukaste tõrjeks kulunormiga 8 l/ha;
avamaa marjadel ning avamaa ja kasvuhoone köögiviljadel, maitsetaimedel ja puukoolides haiguste tõrjel 1% -lise töölahusega kastmiseks;
kasvuhoone ja avamaa suvikõrvitsal hahkhallituse tõrjeks kulunormiga 3,2 l/ha;
haiguste tõrjeks avamaa kapsastel, kõrvitsal, viinamarjal, marjadel, luuviljalistel, pirnipuudel, sibulköögiviljadel, mugulköögiviljadel,
varsköögiviljadel, juurköögiviljadel, sojaoal, köömnel, linal, kanepil ja moonil kulunormiga 8 l/ha;
haiguste tõrjeks avamaa ja kasvuhoone redisel, apteegitillil, kurgil, maitsetaimedel, aedoal, dekoratiivtaimedel, puukoolides ning kasvuhoone
lehtköögiviljadel kulunormiga 8 l/ha.
Pritsimiskordade arv: 6 (5 päevase intervalliga, kapsastel 10 päevase intervalliga); pirnipuudel 4 (5 päevase intervalliga); 1 kasutuskord
köögiviljadel, maitsetaimedel, marjadel ja puukoolides pinnase kastmise või istikute kastmise korral enne ümberistutamist/külvamist.
Maxim 025 FS (fludioksoniil 25 g/l, loa valdaja Syngenta Polska Sp. z.o.o.
Laiendatud 20.03.2017. a kasutamiseks puhtimisvahendina herne ja põldoa seemnete töötlemiseks seemnetega ja mullas levivate haigustekitajate
vastu kulunormiga 2,0 l/t seemnete kohta. Töötlemiskordade arv: 1.
Rodeo XL (glüfosaat 360 g/l, loa valdaja Monsanto Crop Sciences Denmark A/S)
Laiendatud 27.03.2017. a kasutamiseks lühiealiste ja pikaealiste umbrohtude tõrjeks jõulupuude istanduse reavahedes kulunormiga 3-6 l/ha ja
jõulupuude istanduse ülepritsimisel kulunormiga 3,5 l/ha. Pritsimiskordi: 1-3.
Prestop (Gliocladium catenulatum tüvi J1446 seeneniidistik ja eosed 107-109 KMÜ/g - 320 g/kg, loa valdaja Verdera Oy).
Laiendatud 03.05.2017. a kasutamiseks järgmistel kultuuridel:
1.Avamaal, kasvuhoones ja tunnelis kasvatataval maasikal juurehaiguste tõrjeks 0,5% töölahusesse sissekastmisel; kastmisel või mulla
pritsimisel kulunormiga 3 kg/ha või 125 g/1000 taimele kasvufaasis BBCH 10; mulla kastmisel/tilkkastmisel kulunormiga 5-6 kg/ha või 200-250
g/1000 taimele kasvufaasis BBCH 10 ja teine töötlemine kasvufaasis BBCH 61;

avamaal, kasvuhoones ja tunnelis kasvatataval vaarikal juurehaiguste tõrjeks 0,5% töölahusesse sissekastmisel; kastmisel või mulla pritsimisel
kulunormiga 1,25 kg/ha või 125 g/1000 taimele kasvufaasis BBCH 00; mulla kastmisel/tilkkastmisel kulunormiga 2,5-3 kg/ha või 250-300
g/1000 taimele kasvufaasis BBCH 00 ja teine töötlemine kasvufaasis BBCH 31;
avamaal ja tunnelis kasvatatavatel sibulköögiviljadel fusariooside ja hahkhallituse tõrjeks 0,5% töölahusesse sissekastmisel; tunnelites pritsimisel
või kastmisel kulunormiga 2-3 kg/ha kasvufaasis BBCH 41-45 ning avamaal pritsimisel või kastmisel kulunormiga 3-4 kg/ha kasvufaasis BBCH
41-45;
avamaal kasvatataval kurgil ja kõrvitsal kurgi-laikpõletiku tõrjeks pritsimisel kulunormiga 0,6 kg/ha kasvufaasis BBCH 13-15 või 2-3 kg/ha
kasvufaasis BBCH 60-65;
tunnelites ja avamaal kasvatatavatel ristõielistel kultuuridel ristõieliste nuutri tõrjeks mulla kastmisel kulunormiga 50-100 kg/ha kasvufaasis
BBCH 13-19; ridade pritsimisel kulunormiga 3-4 kg/ha kasvufaasis BBCH 25-30;
kasvuhoones ja avamaal kasvatatavatel okaspuu ja laialeheliste puude seemikutel hahkhallituse, juurehaiguste ja tõusmepõletiku tõrjeks
substraati segamisel kulunormiga 200-500 g/m3 kohta;
mulla kastmisel/mulla pritsimisel kulunormiga 50-100 kg/ha; lehtede pritsimisel kulunormiga 2,5-5 kg/ha kasvufaasis BBCH 10-39.
2. Pritsimiskordade arv: Maasikal ja vaarikal 1-2 (28 päevase intervalliga); sibulköögiviljadel 1-2 (21-42 päevase intervalliga); kurgil, kõrvitsal
ja ristõielistel kultuuridel 1-2 (21-28 päevase intervalliga); puude seemikutel 1-5 (pritsimisel 21-28 päevase intervalliga, mulla kastmisel/
pritsimisel 28-42 päevase intervalliga).
Decis Forte (emulsioonikontsentraat; 100 g/l deltametriin, loa valdaja Bayer AG).
Laiendatud 13.02.2018. a kasutamiseks järgmistel kultuuridel:
1. Kahjurite tõrjel durumnisul, tali- ja suvitritikalel kulunormiga 60 ml/ha; porgandil, mädarõikal, pastinaagil kulunormiga 75 ml/ha; porrulaugul,
kressil, talikressil, endiivial, põldkännakul, heinaseemnepõldudel kulunormiga 60 ml/ha.
2. Pritsimiskordade arv: Durumnisul, tali- ja suvitritikalel 2 (14-21 päevase intervalliga); heinaseemnepõldudel 2 (14 päevase intervalliga);
porgandil, mädarõikal, pastinaagil 3 (21 päevase intervalliga); porrulaugul, kressil, talikressil, endiivial, põldkännakul 3 (14 päevase intervalliga).
3. Ooteaeg: Durumnisul, tali- ja suvitritikalel 30 päeva; kressil, endiivial, põldkännakul, talikressil 7 päeva; porgandil, mädarõikal, pastinaagil 21
päeva; porrulaugul 14 päeva.
4. Kasutuspiirangud: Mitte pritsida lähemal kui 5 m mittepõllumajanduslikust maast.
Mitte pritsida lähemal kui 10 m pinnaveekogudest salatit, durumnisu, tali- ja suvitritikalet, porgandit, mädarõigast, pastinaaki, kress, endiiviat,
põldkännakut, talikressi, porrulauku, heinaseemnepõldusid.
Amistar (suspensioonikontsentraat; 250 g/l asoksüstrobiin, loa valdaja Syngenta Polska Sp. z.o.o.)
Seoses toote ümberhindamisega 15.02.2018 on laiendatud kasutusalad järgmised:
1. seenhaiguste tõrjeks šalottsibulal (kasvufaasis BBCH 14-49), murulaugul (kasvufaasis BBCH 14-49), salatil (kasvufaasis BBCH 14-49), tillil
(kasvufaasis BBCH 14-49), petersellil (kasvufaasis BBCH 14-49), varsselleril (kasvufaasis BBCH 16-49), kulunormiga 0,8 l/ha; pastinaagil
(kasvufaasis BBCH 14-49), kaalikal (kasvufaasis BBCH 16-49), naeril (kasvufaasis BBCH 16-49), peedil (kasvufaasis BBCH 16-49)

kulunormiga 0,6 l/ha; avamaa maasikal (kasvufaasis BBCH 51-89) kulunormiga 0,64 l/ha; männiseemikutel (augustis-septembris) ning
kasvuhoone tomatil (kasvufaasis BBCH 16-89) ja paprikal (kasvufaasis BBCH 16-89) kulunormiga 1 l/ha.
2. Pritsimiskordi: 1, v.a tomatil kasvuhoones 3 (7 päevase intervalliga), paprikal kasvuhoones 2 (7 päevase intervalliga.
3. Ooteaeg: šalottsibulal, murulaugul, salatil, petersellil, tillil, varsselleril, kaalikal, naeril, peedil, pastinaagil 14 päeva; avamaa maasikal,
kasvuhoone tomatil ja paprikal 3 päeva
4. Kasutuspiirang: Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 10 m pinnaveekogudest.
Mirador 250 SC (suspensioonikontsentraat; 250 g/l asoksüstrobiin, loa valdaja Syngenta Polska Sp. z.o.o.)
21.02.2018. a turulelaskmise loa saanud tootel on laiendatud kasutusalad järgmised:
1. seenhaiguste tõrjeks šalottsibulal (kasvufaasis BBCH 14-49), murulaugul (kasvufaasis BBCH 14-49), salatil (kasvufaasis BBCH 14-49), tillil
(kasvufaasis BBCH 14-49), petersellil (kasvufaasis BBCH 14-49), varsselleril (kasvufaasis BBCH 16-49), kulunormiga 0,8 l/ha; pastinaagil
(kasvufaasis BBCH 14-49), kaalikal (kasvufaasis BBCH 16-49), naeril (kasvufaasis BBCH 16-49), peedil (kasvufaasis BBCH 16-49)
kulunormiga 0,6 l/ha; avamaa maasikal (kasvufaasis BBCH 51-89) kulunormiga 0,64 l/ha; männiseemikutel (augustis-septembris) ning
kasvuhoone tomatil (kasvufaasis BBCH 16-89) ja paprikal (kasvufaasis BBCH 16-89) kulunormiga 1 l/ha.
2. Pritsimiskordi: 1, v.a tomatil kasvuhoones 3 (7 päevase intervalliga), paprikal kasvuhoones 2 (7 päevase intervalliga.
3. Ooteaeg: šalottsibulal, murulaugul, salatil, petersellil, tillil, varsselleril, kaalikal, naeril, peedil, pastinaagil 14 päeva; avamaa maasikal,
kasvuhoone tomatil ja paprikal 3 päeva
4. Kasutuspiirang: Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 10 m pinnaveekogudest.
Mavrik (emulsioon, õli vees; 240 g/l tau-fluvalinaat, loa valdaja ADAMA Registrations B.V.)
Laiendatud 20.03.2018. a kasutamiseks järgmistel kultuuridel:
1. Õunapuudel ja pirnipuudel lehetäide, õuna-(pihlaka-)koi ja õunapuu-õielõikaja tõrjeks kulunormiga 0,3 l/ha kasvufaasis BBCH 51-79.
2. Pritsimiskordi: 1.
3. Ooteaeg: 30 päeva.
4. Kasutuspiirangud: Õuna- ja pirnipuude pritsimisel tuleb veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 30 m
pinnaveekogudest ning kasutada triivi vähendavaid otsikuid.
Viimati muudetud 20.03.2018
Koostaja: Marika Müür, tel 6712 611

