Proteus® OD
Taimekaitsevahend
Insektitsiid
Kasutusala: süsteemne ja kontaktne insektitsiid putukkahjurite tõrjeks tali- ja suvinisul, tali- ja
suviodral, kaeral, rukkil, tritikalel, tali-ja suvirapsil, tali- ja suvirüpsil, kartulil ja maisil.
Laiendatud kasutusala väikese kasvupinnaga kultuuridele: maasikas, vaarikas,
söögipeet, kaalikas, lillkapsas, brokoli, rooskapsas, peakapsad, hernes, uba ja
porgand.
NB! Kuna Proteus OD on laiendatud kasutamiseks maasikale ja vaarikale, söögipeedile,
kaalikale, lillkapsale, brokolile, rooskapsale, peakapsale, hernele, oale ja porgandile
professionaalse kasutaja taotluse alusel (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse
(EÜ) nr 1107/2009 artikli 51 alusel), vastutab toote tõhususe või fütotoksilisuse eest
selle kasutaja.
Eesti reg. nr.: 0299/20.04.06
Toimeained: tiaklopriid 100 g/l, deltametriin 10 g/l
Preparaadi vorm: õlidispersioon
Preparaat sisaldab ohtlikke aineid: tiaklopriid, deltametriin
Kasutuspiirang: Mitte kasutada lähemal kui 5 m veekogudest!
Insektitsiidi Proteus OD võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Enne tarvitamist loksutada hoolikalt!
Valmistamise kuupäev ja partii number: vaata pakendilt
Pakend: 1 l, 5 l
Loa valdaja: Bayer AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Saksamaa
Valmistaja ja pakkija:
Bayer AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Saksamaa
Eestisse toimetajad ja turustajad:
AS Baltic Agro, Peterburi tee 44, 11415 Tallinn, tel.: 6062260
Scandagra Eesti AS, Tähe 13, 71012 Viljandi, tel.: 435 4333
Baltchem OÜ, Kärberi 4-164, 13812 Tallinn, tel.: 58143080
AS Oilseeds Trade, Humala 2, 10617 Tallinn, tel. 6577850
Schetelig EV AS, Loomäe tee 11, Lehmja küla, Rae vald, 75306 Harjumaa, tel.: 6512950
Põllumeeste Ühistu Kevili, Teguri 37B, 50107 Tartu, tel.: 53442630

Ettevaatust
H302 Allaneelamisel kahjulik.
H315 Põhjustab nahaärritust.
H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
H351 Arvatavasti põhjustab vähktõbe.
H360FD Võib kahjustada viljakust. Võib kahjustada loodet.
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
P201 Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.
P261 Vältida pihustatud aine sissehingamist.
P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.
P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul
ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on
kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga.
P308+P313 Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole.
P362+P364 Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.
P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.
P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt Eesti Vabariigis kehtestatud ohtlike ainete
kahjutustamise korrale.
SP1
SPe3
SPe8

Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal
mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide)
Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 5 m
pinnaveekogudest.
Mesilaste ja teiste tolmeldajate putukate kaitsmiseks mitte kasutada mesilaste
aktiivse lendluse ajal!

Esmaabi
Üldine teave: Viia kannatanu ohutsoonist eemale. Teadvusekaotuse ohu korral
asetada/transportida patsienti stabiilses külili asendis. Eemaldage otsekohe preparaadiga
määrdunud rõivad ning kahjutustada need ohutult.
Sissehingamisel: Viia kannatanu värske õhu kätte. Hoida kannatanu soojas ja lasta puhata.
Helistada viivitamatult arstile.
Kokkupuutel nahaga: Pesta koheselt rohke vee ja seebiga vähemalt 15 min. Soe vesi võib
nahaärritust tugevdada, aga see ei ole märk süsteemsest mürgistusest. Nahaärritust saab
vähendada õli või E-vitamiini sisaldava kreemi määrimisega kahjustatud kohale. Sümptomite
püsimisel pöörduda arsti poole.
Silma sattumisel: Loputada avatud lagudega silmi põhjalikult veega vähemalt 15 min.
Esimese 5 min möödumisel eemaldada kontaktläätsed (kui on) ning jätkata loputamist. Soe
vesi võib nahaärritust tugevdada, aga see ei ole märk süsteemsest mürgistusest. Silmaärritust
saab alandada niisutavate või, vajadusel, tuimestavate silmatilkadega. Silmaärrituse püsimisel
pöörduda silmaarsti poole.
Allaneelamisel: Loputada suud veega ning anda kannatanule väikeste lonksudena vett juua.
Mitte kutsuda esile oksendamist. Oksendamisel on oht, et kemikaal satub kopsudesse.
Pöörduda kohe mürgistuskeskuse või arsti poole.
Sümptomid:
Lokaalsed: Naha ja silmade paresteesia, mis tavaliselt möödub 24 tunni jooksul. Naha,
silmade ja limaskestade ärritus, köha, aevastamine.
Süsteemsed: ebamugavustunne rinnus, tahhükardia, hüpotensioon, iiveldus, kõhuvalu,
kõhulahtisus, oksendamine, pearinglus, hägustunud nägemine, peavalu, isutus, unisus,
kooma, krambid, värisemine, prostratsioon, hingamisteede hüperreaktsioon, kopsuturse,
südamepekslemine, lihaskrambid, apaatia.
Informatsioon arstile:
Ravi sümptomaatiline.
Maoloputust võib teha, kui alla neelati suur kogus (rohkem kui suutäis) ning õnnetusest on
möödas vähem kui 2 tundi. Alati on soovitav manustada aktiivsütt ja naatriumsulfaati.
Hädaabi telefon: 112.
Hoiustamine: Hoida ainult suletud originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas, lukustatud
kohas. Hoida külmumise ja otsese päikesevalguse eest. Mitte laduda konteinereid
kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kahjustumist. Tagatud säilimisaeg kinnises
tehasepakendis ja eelpoolnimetatud tingimustel on minimaalselt kaks aastat valmistamisest.
Taara kahjutustamine: Pakendite korduvkasutamine on keelatud. Kohe pärast tühjendamist
loputada pakendid vähemalt kolm korda puhta veega ja loputusvesi lisada valmistatavasse

töölahusesse. Loputatud pakendid muuta kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike jäätmete
kogumiskohta.
Taara purunemisel: Välja voolanud preparaat katta saepuruga või muu absorbendiga, kuni
segu on täielikult läbi imbunud. Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda
üle ohtlike jäätmete käitlejale.
Keskkonnaohtlikkus: Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara- ja aparatuuri
pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni. Traktoripritsi täitmisel lahtisest veekogust
ei tohi kasutada pritsi oma täitmisseadmeid. Pritsimisel jälgida, et preparaat ei kanduks
tuulega vette.
Ohutusnõuded: Säilitamisel, veol ja kasutamisel tuleb täita hügieeni ja ohutustehnika
üldnõudeid. Isikukaitsevahendid tuleb kasutamise järel hoolikalt puhastada.
Toimemehhanism
Proteus OD on laia toimespektriga insektitsiid, mis sisaldab kahte erineva
toimemehhanismiga toimeainet.
Deltametriin on kontaktne toimeaine, mis kleepub taime lehe pealispinnale. Mõjub kahjuritele
koheselt läbi nahapinna (knock-down mõju), häirides nende närvitalitlust ning pidurdab
putukate toitumisintensiivsust (anti-feeding toime).
Tiaklopriid on süsteemne toimeaine, mis imendub translaminaarselt taime kudedesse ning
levib taimes koos taimemahladega. Tiaklopriid mõjub kahjurputukatele nii kontaktselt kui
söötmürgina. Tiaklopriidi toimemehhanism on erinev deltametriini omast, häirides putuka
organismis retseptorite talitlust.
Proteus OD toimespekter on väga lai – mardikalised (Coleoptera), liblikalised (Lepidoptera),
mitmed kahetiivaliste (Diptera), sarnastiivaliste (Homoptera) ja ripstiivaliste (Thysanoptera)
liigid. Tõrjub edukalt nii vastseid kui valmikuid ja hävitab pärast pritsimist ka munadest
väljuvad vastsed.
Kasutusjuhend:
Proteus OD kasutamine ja kulunormid kahjurputukate tõrjumiseks erinevatel kultuuridel
Kultuur
Kahjurid
Kulunorm
Ooteaeg
Maksimaalne
pritsimiskordade arv
Teraviljad
Lehetäid (Aphididae)
0,6 – 0,75
30
1
Harilik viljakukk (Oulema
lichenis, Oulema
melanopus)
Ripslased
(Thysanoptera)
Maakirbud (Phyllotreta
spp.) jm
Suvi- ja taliraps,
suvi- ja talirüps

Kartul

Hiilamardikad
(Meligethes aeneus)
Varre-peitkärsakad
(Ceuthorrhynchus spp. –
C.quadridens, C.napi,
C.pallidactylus)
Kõdra-peitkärsakas
(C.assimilis)
Kõdrasääsk
(Dasyneurea brassicae)
Lehetäid (Aphididae)
Kapsa-tuhktäi
(Brevicoryne brassicae)
Maakirbud (Phyllotreta
spp.) jm
Kartulimardikas

0,6 – 0,75

45

2

0,5 - 0,75

14

3

(Leptinotarsa
decemlineata)
Lehetäid (Aphididae)
Mais

Maasikas

Vaarikas
Söögipeet,
kaalikas,
lillkapsas, brokoli,
rooskapsas,
peakapsad
Hernes, uba

Lehetäid
(Aphididae)
Putukkahjurite
kompleks
Varreleedik (Ostrinia
nubilalis) jm
Maasika-õielõikaja, lehemardikas, lehemähkur, rohulutikad
Vaarikamardikas
Lehetäid, kapsakoi,
kapsaliblikad

Lehetäid, hernemähkur,
hernekärsakas
Lehetäid

0,6 – 0,75
0,5 - 0,75
0,6 – 0,75

30

1

0,5 - 0,7

-

2

0,5 – 0,7
0,75

Kapsad – 7
Söögipeet,
kaalikas 30

1
2

0,75

7

1-3 intervalliga
7 päeva
Porgand
0,75
7
1-2 intervalliga
14 päeva
Maasikal esimene pritsimine pärast aktiivse kasvu algust, teine pritsimine vahetult enne
õitsemist.
Vaarikal pritsimine vahetult enne õitsemist.
Söögipeedil ja kaalikal pritsimine esimesest pärislehest kuni juurikad on saavutanud sordile
tüüpilise kuju ja suuruse (BBCH 11-49).
Lillkapsa ja brokoli pritsimine alates 4 pärislehest kuni esimese õisiku nähtavale ilmumiseni
(BBCH 14-55).
Rooskapsal ja peakapsastel pritsimine alates 4 pärislehest kuni pea on omandanud sordile
omase suuruse ja kuju (BBCH 14-49).
Hernel pritsimine alates 10. Sõlmevahest (BBCH 35) kuni poolküpsuseni (BBCH 85).
Oal pritsimine alates 5. Sõlmevahest (BBCH 35) kuni 50% kauntest on pruunid või mustad
ning seemned neis on tahked ja iseloomuliku värvusega (BBCH 85).
Porgandil on pritsimine alatesesimesest pärislehest (BBCH 11) kuni juur on saavutanud oma
tüüpilise suuruse ja kuju (BBCH 49).
NB! Kuna Proteus OD on laiendatud kasutamiseks maasikale ja vaarikale
professionaalse kasutaja taotluse alusel, vastutab toote tõhususe või fütotoksilisuse
eest selle kasutaja.
Soovitatav vee hulk: 200-300 l/ha
Pritsimise aeg
Soovitav on pritsida kahjurputukate ilmumisel või esimeste kahjustuste tuvastamisel. Tänu
süsteemsele toimele pakub Proteus OD tõhusat kaitset kahjurite vastu kuni 3 nädalat,
sõltuvalt kahjuri liigist ja leviku kiirusest.
Märkused.
Proteus OD pritsimisel maakirbu tõrjeks tali- ja suvirapsil ning tali- ja suvirüpsil on kaitstud
ainult need taimed, mis pritsimise hetkeks olid tärganud. Pärast pritsimist tärkavaid taimi
preparaat ei kaitse.
Hoiatus! Putukatõrjevahendit Proteus OD on lubatud kasutada hiilamardika
tõrjumiseks rapsi- ja rüpsitaimede õitsemise ajal. Mitte pritsida taimi mesilaste aktiivse
tegevuse ajal. Õitsvat rapsi, hernest, uba, maasikaid ja vaarikaid tuleb pritsida ajal, mil
mesilased aktiivselt ei tegutse (kl 22.00 – 05.00). Sama tingimus kehtib ka, kui põldudel
esineb õitsvat umbrohtu.
Mesilaste kaitsmise eesmärgil mitte kasutada taimede õitsemise ajal Proteus OD’d
paagisegudes fungitsiididega.
Pritsimislahuse valmistamine: Enne pritsimislahuse valmistamist veenduda, et prits,
pihustid jm agregaadi osad oleksid puhtad. Täita pritsi paak esmalt poole vajamineva vee

kogusega, käivitada segisti. Enne Proteus OD kanistri avamist loksutada preparaati hoolikalt.
Lisada preparaat, segada hoolikalt ja seejärel lisada ülejäänud vee kogus. Valmistatud
pritsimislahus kasutada kohe ilma vaheaegasid tegemata ja seejuures peab kindlasti töötama
pritsi segisti. Pritsimislahust valmistada ainult vajaminev kogus. Tühjaks saanud pakendid
loputada 3 korda puhta veega ja loputusvesi lisada valmistatavasse pritsimislahusesse.
Paagisegud: Proteus OD-d võib kasutada koos teiste taimekaitsevahenditega ja vees
lahustuvate väetistega. Paagisegu valmistamisel soovitatakse Proteus OD lisada paaki
viimasena.
Pritsimistehnoloogia: Enne tööleasumist kontrolli paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi
korrasolekut. Kui pritsiga on enne pritsitud teisi aineid, tuleb ta enne kasutamist hoolikalt läbi
pesta. Pritsitakse tuulevaikse ilmaga (tuult kuni 4 m/s), vältides preparaadi kandumist
naabruses asuvatele kultuuridele.
Pritsi puhastamine: Pärast töö lõpetamist pesta prits, voolikud ning pihustid hoolikalt vee
ning spetsiaalse pesuvahendiga, nt All Clear Extra. Tühjenda paak täielikult, võtta lahti
pihustid ja filtrid ning pesta neid eraldi vees, täita pritsimisseadme paak 10 % mahus veega ja
segada hoolikalt. Tühjendada paak uuesti. Korrata sama protseduuri veelkord, seejärel
kontrollida filtreid ja puhastada kuni sinna kogunenud jäägid on kadunud.
Tähelepanu !
Preparaat valmistatakse hoolika kontrolli all ja firma tagab kinnises tehasepakendis oleva
preparaadi kvaliteedi ning toimeainete õige sisalduse. Tootjafirma ei vastuta erinevate
tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste eest, mille on põhjustanud tingimused, mida preparaadi
registreerimisel ja kaubastamisel polnud võimalik ette näha.
® - Registreeritud kaubamärk kuulub firmale Bayer CropScience

