MEELESPEA TAIMEKAITSEVAHENDITE KASUTAMISEL KARUPUTKETÕRJEL:
VEENDU, ET OLED VALINUD ÕIGE TÕRJEVIISI (nt mahealal, veekaitsevööndis mittekeemiline
jms.)
VEENDU, ET TÖÖDELDAVAL ALAL EI VIIBIKS KÕRVALISI ISIKUID
KASUTA AINULT EESTIS TURULE LUBATUD TAIMEKAITSEVAHENDEID
Taimekaitsevahendite register on leitav siit
KASUTA
TAIMEKAITSEVAHENDIT
AINULT
LOAS
MÄÄRATUD
JA
TAIMEKAITSEMÄRGISTUSELE VASTAVATEL TINGIMUSTEL
 jälgi, et vahend on lubatud kasutamiseks antud töö teostamisel
 veendu, et kasutad õiget kulunormi
 pea kinni lubatud kasutuskordade arvust
 arvesta kindlasti lisapiirangutega veekogude läheduses pritsimisel ja teiste märgistusel toodud
puhvertsoonidega ja kasutuspiirangutega
PEA KINNI KEHTIVATEST VEEKAITSEVÖÖNDI NÕUETEST (kui toote infolehel ei ole
märgitud täiendavaid piiranguid)
 Läänemerel, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel ning Võrtsjärvel – 20 m
 teistel järvedel, veehoidlatel, jõgedel, ojadel, allikatel, peakraavidel ja kanalitel ning
maaparandussüsteemide eesvooludel – 10 m
 maaparandussüsteemide eesvooludel valgalaga alla 10 km2 – 1 m
TAIMEKAITSEVAHENDI
KASUTAMISEL
PEA
KINNI
TAIMEKAITSETÖÖ
OHUTUSNÕUETEST:
 jälgi, et pritsimislahuse valmistamine ei toimuks veehaarde sanitaarkaitsealal või veevõtukoha
hooldusalal
 veendu, et pritsitaval alal ei oleks õitsvaid taimi, sh ka õitsvat umbrohtu
 jälgi, et tuule kiirus ei ületaks 4 m/s
 arvesta tuule suunda lähedal asuvate objektide suhtes, et ära hoida nende võimalik saastumine
 jälgi, et temperatuur ei ületaks 25ºC
 veendu, et kasutatav prits on töökorras
KASUTA NÕUETEKOHASEID ISIKUKAITSEVAHENDEID
ARVESTA INTEGREERITUD TAIMEKAITSE PÕHIMÕTETEGA
 eelista kindlasti niitmist või kaevamist keemilisele umbrohutõrjele
 eelista ohutumaid vahendeid
KONTROLLI TAIMEKAITSETUNNISTUSE OLEMASOLU nii taimekaitsevahendi kasutamise
üle otsustajatel kui töö teostajatel. Kontrolli tunnistuse kehtivust siit
PEA ARVESTUST TAIMEKAITSEVAHENDITE KASUTAMISE ÜLE
TKV kasutamise arvestus KARUPUTKE
tõrjumisel

(pritsimslahuse konts.max 10%)
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JÄLGI, ET TAIMEKAITSEVAHENI HOIUSTAMINE JA TAARA KÄITLEMINE VASTAB
NÕUETELE
 hoiuruum on lukustatav ja märgistatud
 hoiutingimused on ohutud ja turvalised (korralik valgustus, venilatsioon jne)
 hoiukohas on olemas vahendid võimaliku reostuse likvideerimiseks
 hoiustatav taara on korralikult loputatud ja korrektselt ladustatud

