
POLECI 
Taimekaitsevahend 

Insektitsiid 

 

Toimeaine: deltametriin 25 g/l 

Preparaadi vorm: emulsioonikontsentraat 
 

POLECI on insektitsiid naeri-hiilamardika (Meligethes aeneus), kõdra-peitkärsaka 

(Ceutorhynchus assimilis), ristõieliste maakirpude (Phyllotreta spp.) ja kõdrasääse (Dasineura 

brassicae) tõrjeks rapsil ning lehetäide (Aphididae) ja viljakuke (Oulema melanopus) tõrjeks nisul 

ja odral. 
 

Valmistamise kuupäev ja partii nr.: vaata pakendilt! 

Registreerimisnumber: 0394/07.02.11 

 

Sisaldab ohtlikke aineid: aromaatsed süsivesinikud (lakibensiin). 

POLECI-t võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik. 

 

 

         
 

ETTEVAATUST 

 
 

H226   Tuleohtlik vedelik ja aur 

H302  Allaneelamisel kahjulik 

H304   Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav 

H318   Põhjustab raskeid silmakahjustusi 

H332   Sissehingamisel kahjulik 

H335   Võib põhjustada hingamisteede ärritust 

H336   Võib põhjustada unisust või peapööritust 

H410   Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime 

 

EUH066  Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist  

EUH401  Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit 

 

P210  Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest 

süüteallikatest. Mitte suitsetada 

P261  Vältida pihustatud aine sissehingamist 

P270   Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada 

P280  Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille, kaitsemaski 

P301+P310  ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust 

MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga 

P331   MITTE kutsuda esile oksendamist 

P303+P361+P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud      

rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all 



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 või arstiga 

P391   Mahavoolanud toode kokku koguda 

P501  Sisu/mahuti kõrvaldada volitatud jäätmekäitlusettevõttes 

SP1  Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (seadmeid pinnavee lähedal mitte 

puhastada/vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide) 

SPe3  Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 10 m 

pinnaveekogudest. 

SPe8 Mesilastele ja teistele tolmeldajatele ohtlik. Keelatud kasutada õitsvatel 

põllumajanduskultuuridel ja umbrohtudel. 

 

POLECI-t on keelatud pritsida alal, millel on õitsvaid taimi! 

 

Pakend: 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 5 l, 10 l, 20 l 

 

Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 

29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad 

nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid. 

 

Teabe saamiseks pöörduge toote omaniku poole: 

M/s. Sharda Europe b.v.b.a. Jozef Mertensstraat 142,1702 Dilbeek Belgia 

Tel: +32 2466 4444 

Shardaint@vsnl. com 
 

KASUTUSJUHISED 

OHUTUSNÕUDED 

Käitlemisel kasutada SOBIVAT KAITSERIIETUST, SOBIVAID KAITSEKINDAID JA 

NÄO/SILMADE KAITSEVAHENDEID. 

Pärast pritsimist VÕTTA KOHE ÄRA kõik saastunud rõivad. 

 

Pakendi purunemisel 

Välja voolanud preparaat katta liiva, saepuruga või muu absorbendiga kuni preparaat on täielikult 

läbi imbunud. Seejärel koguda segu spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike 

jäätmete käitlejale. 

 

Hoiustamine 

HOIDA LUKUSTATUD, OHUTUS, KUIVAS KOHAS, eraldi loomasöödast ja toiduainetest.  

KAITSTA KÜLMUMISE EEST. Hoiukoha täpsemad nõuded on välja toodud 

Põllumajandusministri 29.11.2011 määruses nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha 

täpsemad nõuded“. Säilivusaeg 2 aastat. 

 



Jäätmete ja taara kahjutustamine 

Tühjaks saanud taimekaitsevahendi pakendit loputada töölahuse valmistamise ajal puhta veega 

vähemalt kolm korda, loputusvesi valada taimekaitseseadme paaki või kasutada selleks vastavat 

tankimisseadme loputusmehhanismi. Taara korduskasutamine on keelatud. Tühjad pakendid 

koguda kokku ja tagastada turustajale või viia pakendikäitlejatele. Välja voolanud preparaat katta 

liiva või saepuruga kuni preparaat on täielikult läbi imbunud. Seejärel koguda segu spetsiaalse 

markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale. 

 

Esmaabi: 

Nahaga kokkupuutel: Võta seljast määrdunud riided. Pese nahapinda seebi ja rohke veega. Kui 

ärritus on püsiv, pöörduda arsti poole. 

Silma sattumisel: Loputa kiiresti rohke veega vähemalt 15 minuti jooksul (silmalaud avatud). Kui 

punetus, kipitus, pisaravool püsivad, pöördu arsti poole. 

Sissehingamisel: viia kannatanu värske õhu kätte. Hingamisraskuste korral anda hapnikku. Kui 

hingamine on seiskunud, teha kunstlikku hingamist. Pöörduda arsti poole. 

Allaneelamisel: loputada suud. Mitte esile kutsuda oksendamist. Pöörduda koheselt arsti poole. 

Hädaabi telefon: 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662. 

 

Kasutuspiirangud 

Keelatud on Poleci kasutamine lähemal kui 10 m veekogudest. 
 

PIIRANGUD 

MITTE PRITSIDA põllukultuure, mis kannatavad põua või muudest põhjustest tingitud stressi all.  

 

TÕRJUTAVAD KAHJURID 

Naeri-hiilamardikas (Meligethes aeneus), kõdra-peitkärsakas (Ceutorhynchus assimilis), 

ristõieliste maakirbud (Phyllotreta spp.), kõdrasääsk (Dasineura brassicae), lehetäid (Aphididae) 

ja viljakukk (Oulema melanopus). 
 

Puhastamine 

Enne pritsimissegu valmistamist ja pärast kasutamist tuleb prits hoolikalt puhastada. 

Pihustid peavad olema enne kasutamist HOOLIKALT PUHASTATUD. Kontrollida filtreid ja 

düüse, et ei esineks vigastusi ning ummistusi.  

Enne emulsioonkontsentraadi (EC) tüüpi preparaatide (nagu POLECI) segamist on eelkõige 

oluline pihustusseadme põhjalik läbipesemine soovitud pesuainega. EC tüüpi preparaatides 

kasutatavad lahustid eemaldavad need pestitsiidid, mis on kleepunud pihustusseadme paagi seinte 

ja muude osade külge. 

 

SEGAMINE 

Enne kasutamist hoolikalt loksutada. 

Enne pritsimissegu valmistamist veendu, et pritsipaak ja pihustid oleks puhtad. 

Täida pool pritsipaaki puhta veega ja pane segisti tööle. Lisa vajalik kogus Poleci’t ja lahust 

samaaegselt segades täida ülejäänud paak veega. Segisti jätta tööle nii transportimisel kui 

pritsimisel. 
 

TÕRJE 

Nisu ja oder 

Lehetäide ja viljakuke tõrjeks pritsida esimeste kahjustuste ilmnemisel. 

Kulunorm 0,3 l/ha. 
 



Raps 

Ristõieliste maakirpude (Phyllotreta spp.), naeri-hiilamardika (Meligethes aeneus), 

kõdra-peitkärsaka (Ceutorhynchus assimilis) ja kõdrasääse (Dasineura brassicae) tõrjeks pritsida 

1. pärislehe faasist kuni õiepungade värvumise alguseni (kasvufaas BBCH 11-59). 

Kulunorm 0,3 l/ha. 

 

Vee kogus 200–400 liitrit hektari kohta on piisav lehestiku nõuetekohaseks katmiseks 

pritsimislahusega. 

Soovitatav pihustusrõhk on 2–3 baari. Pritsimiseks kasutada keskmist piisa suurust. 

TARNETINGIMUSED 

Taimekaitsevahend valmistatakse hoolika kontrolli all ja firma tagab kinnises tehasepakendis 

oleva preparaadi kvaliteedi ning toimeainete õige sisalduse. Kasutamisjuhend ning soovitused on 

välja töötatud ametlike katsetuste põhjal, samuti praktiliste kogemuste najal. Firma ei vastuta 

erinevate tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste eest, mille on põhjustanud muudatused 

kasutusmeetodites, uued sordid, uus tehnika, taimede resistentsuse kasv jms. 


