
TEPPEKI® 

INSEKTITSIID 

 

Toimeaine: flonikamiid 500g/kg 

Preparaadi vorm: vees dispergeeruvad graanulid (WG) 

 

Teppeki on valiva toimega insektitsiid, mis tõrjub enamlevinud lehetäiliste liike järgnevatelt 

kultuuridelt: suvi- ja talinisul, durum (spelta) nisul, suvi- ja talitritikalel, suvi- ja talirukil, suvi- ja 

taliodral, suvi- ja talikaeral, rohelisel hernel (kaunadeta), kartulil, õuna- ja pirnipuul. 

 

NB! Kuna Teppeki on laiendatud kapsastel, brüsseli kapsal, kirsil, ploomil, 

dekoratiivtaimedel, puukoolil, metsataimlal ja kasutamiseks kasvuhoones tomatil, 

baklažaanil, kurgil, puukoolil, metsataimlal ja dekoratiivtaimedel professionaalse kasutaja 

(Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikkel 51) taotluse alusel, 

vastutab toote tõhususe või fütotoksilisuse eest selle kasutaja. 

 

Insektitsiidi Teppeki võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik. 

 

Enne toote kasutamist loe läbi toote märgistus! 

 

 
 

Ettevaatust! 

 

EUH401  Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit. 

H319  Põhjustab tugevat silmade ärritust. 

P264  Pärast käitlemist pesta hoolega vahendiga kokkupuutunud kehaosi. 

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. 

P337+P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole. 

P280  Kanda kaitsekindaid ja kaitseprille või kaitsemaski. 

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

puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide). 

 

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. 

 

Hädaabi telefon: 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662. 

 

 



Pakend:  

100 g, 140 g, 150 g Teppeki pakendatud pudelisse 250 mL  

200 g, 250 g, 300 g, 350 g, 400 g Teppeki pakendatud pudelisse 500 mL 

450 g, 500 g, 560 g, 700g, 1 kg Teppeki pakendatud pudelisse 1 L 

2 kg Teppeki pakendatud pudelisse 3 L 

 

Eesti reg. number: 784.26.08.20 

Tootmise kuupäev/ partii number: vt pakendit. 

Aegumiskuupäev: 3 aastat. 

Hoiustamine: kaitsta külma eest. 

 

Tootja, pakendaja ja regitsreerimise 

haldaja: 

ISK Biosciences Europe N.V. 

Pegasus Park,  

DeKleetlaan 12B-box9 

B-1831 Diegem, Belgium, Belgia 

Tel.: +32 262 78611 

 

 

 

 

  

 Esindaja Eestis: 

Nordisk Alkali AB 

Krusegatan 19A,  

SE-212 25 

Malmö, Sweden 

Tel.:+370 648 93200 

www.nordiskalkali. 

KASUTAMINE 

Teppeki on süsteemne selektiivne insektitsiid, mis tõrjub kõiki põhilisi lehetäiliste liike 

teraviljadel, rohelisel hernel, kartulil, õuna- ja pirnipuudel. 

 

Toimemehhanism  

Teppeki liigub taimes süsteemselt ja toimeaine liigub taimes  üles . Tootel on ka translaminaarne 

toime st. toimeaine võib liikuda ühelt lehepoolelt teisele, mis omakorda tähendab, et tõrjub ka 

varjatud kohtades asuvaid lehetäisid. 

 

Teppeki peatab preparaadiga kokkupuutunud putuka toitumise mõne tunni jooksul, pärast paari 

päeva sureb kahjur nälga. Toote mõju on näha 4-6 päeva pärast kasutamist. Putukad ei sure 

koheselt, kuid kultuuri kahjustumine lõpeb kohe pärast vahendi kasutamist. Täisnormi kasutamisel 

püsib efekt kuni 4 nädalat. Toote toimimist ei mõjuta kõrged ega madalad temperatuurid. 

 

Kasutusjuhend: 
Kultuur Kahjurid Kulunorm 

g/ha 

Maksimaalne 

pritsimiskordade 

arv hooajas 

Kasutusaeg Vee 

kulu 

l/ha 

Märkused 

 

Suvi- ja talinisu, 

spelta nisu, suvi- 

ja talitritikale, 

suvi- ja talirukis 

Lehetäid 140 Pritsida 2 korda 

hooajal 3 nädalase 

intervalliga 

 

Alates esimesest 

kõrvalvõrsest kuni 

piimküpsuse lõpuni 

(kasvufaas 21-77). 

Ainult kevadine 

kasutus lubatud. 

 

150-

300 

Madalamat 

kulunormi kasutada 

väiksema kahjuri 

surve korral. Järgige 

kasutussoovitusi. 

 

http://www.nordiskalkali./


Suvi- ja talioder, 

suvi- ja talikaer 

Lehetäid 140 Mitte rohkem kui 1 

pritsimiskord 

hooajal 

Alates esimesest 

kõrvalvõrsest kuni 

piimküpsuse lõpuni 

(kasvufaas 21-77). 

Ainult kevadine 

kasutus lubatud. 

 

150-

300 

Madalamat 

kulunormi kasutada 

väiksema kahjuri 

surve korral. Järgige 

kasutussoovitusi. 

Roheline hernes 

(kaunadeta) 

Herne-lehetäi 

(Acyrthosiphon 

pisum), 

Oa-lehetäi  

(Aphis fabae), 

Virsiku lehetäi 

(Myzus 

persicae) 

 

140 Mitte rohkem kui 1 

pritsimiskord 

hooajal 

Pritsida alates 

kuuendast lihtsa 

pärislehe 

avanemisest kuni 

10 % kaunadest on 

saavutanud 

ligikaudu 

täispikkuse, algab 

paisumine, terade 

konsistents nendes 

on 

vesine 

(kasvufaas 16-71). 

Ainult kevadine 

kasutus lubatud. 

 

200-

400 

Viimane pritsimine 

tuleb teha hiljemalt 

14 päeva enne 

koristust. 

Soovitav on kasutada 

mitteioonseid 

pindaktiivseid aineid 

ehk märgajaid, et 

suurendada taimele 

kleepuvust 

Kartul  

(Tööstuslik, 

tärklise- ja 

toidukartul) 

Virsiku lehetäi 

(Myzus 

persicae) 

Türnpuu lehetäi 

(Aphis nasturtii) 

Suur kartuli 

lehetäi 

(Macrosiphum 

euphorbiae), 

Paakspuu- 

(kurgi-) lehetäi 

(Aphis 

frangulae) 

160 Mitte rohkem kui 1 

pritsimiskord 

hooajal  

Alates tärkamisest, 

kuni tipulehtede 

rosetis on õierao ja 

pungade alged 

(kasvufaas 10-51) 

200-

500 

. 

Vee kogus sõltub 

kartuli suurusest.  

Ära kasuta 

paagisegus õli 

sisaldavate toodetega  

 
 

Kartul  

(Seemneks) 

Virsiku lehetäi 

(Myzus 

persicae) 

Türnpuu lehetäi 

(Aphis nasturtii) 

Suur kartuli 

lehetäi 

(Macrosiphum 

euphorbiae), 

Paakspuu- 

(kurgi-) lehetäi 

(Aphis 

frangulae) 

160 Mitte rohkem kui 1 

pritsimiskord 

hooajal  

Alates tärkamisest, 

kuni viie kahetise 

pärislehe 

avanemiseni 

(kasvufaas 10-15) 

200-

500 

Võib kasutada segus 

mineraalõlidega või 

paagisegudes 

õlipõhiste lisanditega. 

Õunapuu Õunapuu-lehetäi 

(Aphis pomi), 

140 Maksimaalselt 3 

pritsimiskorda 

Pritsida alates 

õiepungade 

200-

1000 

Viimane pritsimine 

tuleb teha hiljemalt 



Õunapuu-

teelehe lehetäi  

(Dysaphis 

plantaginea) 

 

hooajal, 3 nädalase 

intervalliga 

paisumisest kuni 

õiepungade 

puhkemiseni 

(kasvufaas 51-59) 

ja pärast õitsemist, 

kuni viljad on 

saavutanud poole 

oma iseloomulikust 

suurusest 

(kasvufaas 71-75) 

 

21 päeva enne 

koristust. 

Vee kogus sõltub puu 

suurusest, rohelise 

osa suurusest ja 

pritsimisseadmest 

 

 

Pirnipuu Lehetäi liik 

(Dysaphis pyri) 

Kirsipuu Lehetäid, 

Virsiku lehetäi 

(Myzus 

persicae), 

Kirsipuu-lehetäi 

(Myzus cerasi) 

140 Pritsida 2 korda 

hooajal 3 nädalase 

intervalliga 

Pritsida esimese 

lehe avanemisel 

(BBCH 11) 

 

200- 

1000 

Viimane pritsimine 

tuleb 

teha hiljemalt 14 

päeva enne koristust. 

 

Ploomipuu Lehetäid 140 Pritsida 2 korda 

hooajal 3 nädalase 

intervalliga 

 

Pritsida esimese 

lehe avanemisel 

(BBCH 11) 

 

200- 

1000 

Viimane pritsimine 

tuleb 

teha hiljemalt 21 

päeva enne koristust. 

 

Peakapsas 

(valge, punane, 

kähar ehk savoia 

ja  teravatipuline) 

Lehetäid, 

Karilane 

140 Pritsida 2 korda 

hooajal 3 nädalase 

intervalliga 

 

Pritsida alates 

kuuenda lehe lahti 

keerdumisest kuni 

pea on omandanud 

oma tüüpilise 

suuruse ja kuju 

(BBCH 16-49) 

200-

400 

 

Viimane 

pritsimine tuleb 

teha hiljemalt 14 

päeva enne 

koristust. 

 

Brüsseli kapsas 

(rooskapsas) 

Lehetäid, 

Karilane 

140 Pritsida 2 korda 

hooajal 3 nädalase 

intervalliga 

 

Pritsida alates 

kuuenda lehe lahti 

keerdumisest kuni 

pea on omandanud 

oma tüüpilise 

suuruse ja kuju 

(BBCH 16-49) 

200-

400 

 

Viimane 

pritsimine tuleb 

teha hiljemalt 14 

päeva enne 

koristust. 

 

Dekoratiivtaimed 

(Avamaal) 

Lehetäid 140 Pritsida 2 korda 

hooajal 3 nädalase 

intervalliga 

Pritsida kahjurite 

ilmnemisel 

 

200- 

1000 

 

Dekoratiivtaimed 

(Kasvuhoones) 

Lehetäid 1,4 

g/100m2 

Pritsida 3 korda 

hooajal 3 nädalase 

intervalliga 

 

Pritsida kahjurite 

ilmnemisel 

 

2- 10 

l/100

m2 

 

Puukool 

(Avamaal) 

Lehetäid 140 Pritsida 2 korda 

hooajal 3 nädalase 

intervalliga 

 

Mai kuni september 

 

200- 

1000 

 

Puukool 

(Kasvuhoones) 

Lehetäid 1,4 

g/100m2 

Pritsida 3 korda 

hooajal 3 nädalase 

intervalliga 

 

Pritsida kahjurite 

ilmnemisel 

 

2-10 

l/100

m2 

 

Metsataimla 

(Avamaal) 

Lehetäid 140 Pritsida 2 korda 

hooajal 3 nädalase 

intervalliga 

 

Mai kuni september 

 

200- 

1000 

 



Metsataimla 

(Kasvuhoones) 

Lehetäid 1,4 

g/100m2 

Pritsida 3 korda 

hooajal 3 nädalase 

intervalliga 

 

Pritsida kahjurite 

ilmnemisel 

 

2-10 

l/100

m2 

 

Tomat 

(Kasvuhoones) 

Lehetäid 1,2 

g/100m2 

Pritsida 2 korda 

hooajal 7 päevase 

intervalliga 

 

Pritsida alates 

kuuendast 

pärislehest, kui see 

on varrel täielikult 

lahti volditud, 

BBCH 16 

4-10 

l/100

m2 

Viimane pritsimine 

tuleb 

teha hiljemalt 1 päev 

enne koristust. 

 

Baklažaan 

(Kasvuhoones) 

Lehetäid 1,2 

g/100m2 

Pritsida 2 korda 

hooajal 7 päevase 

intervalliga 

 

Pritsida alates 

kuuendast 

pärislehest, kui see 

on varrel täielikult 

lahti volditud, 

BBCH 16 

 

4-10 

l/100

m2 

Viimane pritsimine 

tuleb 

teha hiljemalt 1 päev 

enne koristust. 

 

Kurk 

(Kasvuhoones) 

Lehetäid 1,0 

g/100m2 

Pritsida 2 korda 

hooajal 7 päevase 

intervalliga 

 

Pritsida alates 

kuuendast 

pärislehest, kui see 

on varrel täielikult 

lahti volditud, 

BBCH 16 

 

4-10 

l/100

m2 

Viimane pritsimine 

tuleb 

teha hiljemalt 1 päev 

enne koristust. 

 

 

RESISTENTSUSE VÄHENDAMISE MEETMED 

Maksimaalset lubatud pritsimiskordade arvu ei tohi ületada. Resistentsuse tekkimise vältimiseks 

tuleb pritsimise vajadusel kasutada teise toimemehhanismiga tooteid. Teppeki kaitsev toime 

kestab 14 kuni 28 päeva. Sõltuvalt taime liigist võib pritsida ühel hooajal 1-3 korda. 

 

OHUTUSMEETMED 

Lahjendamata tootega töötamisel ja saastunud pindade puudutamisel tuleb kanda kaitseriietust ja 

keemiliselt vastupidavaid kindaid. Teisi isikukaitsevahendeid võib kasutada, kui see tagab 

samaväärse kaitse. 

 

 

 

PRITSIMISLAHUSE VALMISTAMINE  

Enne pritsimislahuse valmistamist veenduge, et prits, pihustid jm agregaadi osad oleksid puhtad. 

Lisage pritsipaaki vähemalt 50% nõutavast vee kogusest, lülitage sisse segaja ning pidevalt 

segades lisage vajalik kogus Teppekit. Seejärel lisage ülejäänud vesi, pritsimislahust pidevalt 

segades. Valmis töölahust mitte seisma jätta, vaid alustada koheselt pritsimist ning hoida kogu 

pritsimise vältel segaja töös. 

 

PRITSIMISSEADMETE PUHASTAMINE 

Lisage pritsipaaki vesi ja aktiveeri segaja. Pesuvesi pritsida varem töödeldud alale. Ärge puhastage 

pritsimisseadet veekogude läheduses. 

 

TÜHJADE PAKENDITE KÕRVALDAMINE 



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. 

 

HOIUSTAMINE 

Hoida kasutamata toodet temperatuuril 0-32 °C, tihedalt suletuna, originaalpakendis, kuivas ja 

ventileeritud kohas. Hoida eemal toiduainetest, joogist ja loomasöödast. Hoida külmumise eest.  

 

ESMAABI 

Allaneelamisel: Loputada suud veega. Ärge kutsuge esile oksendamist. 

Sissehingamisel: Koheselt viia kannatanu värske õhu kätte ja lasta puhata. 

Kokkupuude nahaga: Pesta koheselt rohke vee ja seebiga. 

Silma sattumisel: Loputada koheselt silmi (avatud silmalaugudega) rohke veega vähemalt 15 

minutit, pöörduda arsti poole. 

Kui iiveldus/ ärritus püsib, pöörduge arsti poole (võimaluse korral näidake etiketti). 

 

TARNETINGIMUSED 

Kõik tooted, mida ISK Biosciences Europe N.V. tarnib on kõrge kvaliteediga ja me usume, et need 

on sobivad, kuid kuna me ei saa kontrollida nende ladustamist, käitlemist, segamist või kasutamist 

või ilmastikutingimusi enne kasutamist, selle ajal või pärast seda, mis võib mõjutada toote 

toimimist ei saa tootja selle eest vastutada. Kasutaja vastutab kahjude eest, mis tulenevad tootja 

kontrollivälistest teguritest. Meie töötajad ja esindajad ei saa neid tingimusi muuta, sõltumata 

sellest, kas nad kontrollivad või abistavad selliste kaupade kasutamist. Kõik soovitused põhinevad 

meie praegustel teadmistel toote kasutamise kohta. 


