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Jaanus Siim, PhD

Agrotehnoloogia osakond

Pritsimiskadude vähendamisvõimalusi 

taimekaitsetöödel

Liikmesriigid peavad välja töötama ja ellu viima 

vastavad tegevuskavad

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 

direktiiv 2009/128/EÜ 

Tegevusraamistik pestitsiidide 

säästva
kasutamise saavutamiseks

Põhieesmärk on välja töötada abinõud inimeste 

tervise ja keskkonna kaitseks pestitsiidide 

kasutusega seonduvate võimalike riskide eest

EME tellitud töö

Pritsimislahuse kõrvalekallet vältivate 

erifunktsioonidega taimekaitseseadmete ja 

tavaseadmete võrdlused – andmete 

kogumine, analüüsimine ja 

ülevaadete koostamine

Programm „Põllumajanduslikud rakendusuuringud 
ja arendustegevus aastatel 2015–2021“

www.etki.ee

> Publikatsioonid > Trükised > Raamatud   

Esitatav ülevaade on enam kui 15 aasta 

jooksul mitmesugustelt seminaridelt, 

koolitustelt, töötubadest, pritside 

demodelt, näitustelt jne kogunenud 

infomaterjalide, aga samuti kirjanduse ja 

isiklike kogemuste läbitöötamise ja 

üldistamise tulemus

http://www.etki.ee/
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TRAINING THE

OPERATORS TO PREVENT
POLLUTION FROM
POINT
SOURCES

TOPPS

Rahvusvaheline uurimisprogramm 

algas 2005

Euroopa Komisjon 

Euroopa Taimekaitse Assotsiatsioon

Eesmärgiks oli välja töötada soovitused ja 
parim võimalik tehnoloogia looduse, sh eriti 
veekogude taimekaitsevahenditega 
saastumise ärahoidmiseks

Katseid ja vaatlusi viidi läbi enam kui 

17 tuhandes farmis, millest 7000 olid 
Poolas, 4732 Belgias ja 3000 Saksamaal

ALGSELT 15 RIIGI TEADUS- JA MUUD ASUTUSED

Praegu jätkuprojektid, laienenud 24 EL riiki, 

sh ka Läti ja Leedu

Otsivad partnerit Eestisse

Saime loa kasutada TOPPS materjale,

tegime seda valikuliselt

Pritsimisvedeliku kõrvalekalded 

ehk siis kaod käesoleva ülevaate kontekstis 

on nii triiv – piiskade kandumine väljapoole 

pritsitavat ala ja sihtmärgist mööda kui 

hälbimine ettenähtud pritsimisnormist, 

sh ka paiklik ebaühtlikkus

Kõrvalekaldeid täielikult vältida
ei ole võimalik

kuid neid saab oluliselt vähendada põhimõtteliselt 
kahel moodusel:

1) organisatoorsel: sobiva ilmaga aeg, 

õige töörežiim, hea mees

2) tehnilisel: kadusid vähendavad 

tehnilised lahendused, korras prits

PRITSIMISKAOD

Antti Lavonen, 

PETLA/VAKOLA, 1998
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 Ilm – tuule kiirus, õhu temperatuur

ja suhteline niiskus

Piiskade suurus – rõhk!

Töökiirus

- tuule kiirus pritsimise ajal peaks 
olema väiksem kui 3,0 m/s, tuule 
suuremal kiirusel on soovitatav 
kasutada triivi vähenemist 
võimaldavaid tehnilisi vahendeid

Pritsimine täielikus tuulevaikuses või kerge 
tuulega 0–0,56 m/s (2 km/h) ei ole 
soovitatav, sest peened piisad võivad jääda 
õhku hõljuma ja ei lasku taimestikule

Oluline on teada lokaalseid tuule suunda 
ja tugevust mõjutavaid tegureid 
(tuulekoridorid, metsatukad, maapinna 
reljeef jne). See annab võimaluse 
ennetada neis paigus ootamatuid triive

VEEL TUULE KIIRUSEST

Eesti ilmajaamad mõõdavad tuule kiirust 

10 meetri kõrgusel

Tundub, et üks oluline asjaolu on jäänud tähelepanuta

Taimi pritsitakse …

Maapinna lähedal on tuule kiirus tunduvalt väiksem

Erno Bouma

Weather&Crop Protection
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Tuule kiirus maapinna lähedal

Triin Saue, PhD, Saku, 2016

PIISKADE HAIHTUMINE SÕLTUVALT NENDE 

SUURUSEST, ÕHU TEMPERATUURIST JA 

SUHTELISEST NIISKUSEST

12 0C

RH 80 %

25 0C

RH 60%

33 0C

RH 40 %

Piiskade suurus, μm

Pihustist 

väljumisel
70 150 70 150 70 150

0,5 m 

allpool
66 150 55 148 0 146

1,0 m 

allpool
61 149 0 146 - 138

Veel temperatuurist

Päikesepaistelisel päeval võib 

taimelehtede pinnatemperatuur 

olla kuni 10 kraadi kõrgem 

kui õhu temperatuur 1,5 m kõrgusel

ÕHU SUHTELISE NIISKUSE RUSIKAREEGEL

kui alla 50%, 

siis piisavalt ebasoodne ja tuleks kasutada 

triivi vähendavaid abinõusid  – nt vältida 

pritsimist kõrge poomiga ja suure 

töökiirusega, 

pritsida suuremate piiskadega, milleks 

alandada rõhku ja kasutada venturi

otsakuid

INVERSIOON
Kui on tuuletus ja maapinna lähedale on tekkinud seisev 
udu või korstnast tõusev suits liigub vaikselt maapinnaga 
paralleelselt, siis on oht, et peened piisad ei lasku 
sihtkohta, jäävad õhku hõljuma või kanduvad minema

Tugev inversiooni tekkimise võimalus on, kui maapinna 
lähedase õhu temperatuur on 1–3 kraadi madalam 
kõrgemal oleva õhu temperatuurist 

Inversioon hakkab tekkima päikeseloojangul ja võib kesta 
hommikuni. Inversiooni olukorras ei toimu õhu 
vertikaalseid liikumisi, mistõttu piisad võivad kanduda 

2–6 korda kaugemale, kui tavaliselt 

PIISKADE SUURUS

Piiskade 

lendumisulatus 

sõltuvalt tuule 

kiirusest ja 

piiskade 

suurusest
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PIHUSTI JA OTSAK

Pihusti on detailide koost, millest vedelik 

surve all läbi juhitakse, et tekitada pihus: 

pihustikere, tihendid, filter, tilgaklapp, 

kübar, otsak

Otsak on pihusti (tavaliselt 

lehvikpihusti) vahetatav detail, 

milles on pihustusava

VENTURI OTSAK

Tegemist on kõigile hästituntud otsakuga, mida 

nimetatakse meil mitmeti: pikk pihusti, lisaõhu 

pihusti, injektorpihusti jne

See ei ole tehnilises mõttes korrektne

Ingliskeelses kirjanduses „air-induction nozzle“, 

„venturi nozzle“, ja ka „air-injection nozzle

TeeJet: venturi nozzle

See on tehnilises mõttes korrektne

VENTURI OTSAK RÕHK JA PIISKADE SUURUS

Ligikaudne pihusemaht protsentides, milles 

piiskade suurus on alla 150 mikroni

Otsaku tüüp
Pritsimisrõhk, baari

1,5 3,0

XR - tava 19 30

AI - venturi - 5

TÖÖKIIRUS
Suurel 

töökiirusel 

tekib 

pritsi ümber 

ja taga 

turbulents, 

mis 

takistab 

piiskade 

laskumist 

taimestikule

Tavaotsakutega pritsimisel ei tohiks 

töökiirus olla suurem kui 6 km/h 

Suuremal kiirusel tuleks pritsida

õhkkardinaga pritsiga

Kasutada venturi otsakuid või muid triivi 

vähendavaid vahendeid
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NB! PRITSIMISNORMI AUTOMAATIKA

Rusikareegel: 

et suurendada otsaku jõudlust 2 korda

peab rõhku tõstma 4 korda !   

Õigem on suuremal kiirusel pritsida 

suurema otsakuga

ÕHKKARDIN

ÕHKKARDINAGA PRITS VS TAVAPRITS TAVAOTSAKUD VENTURI OTSAKUD

VÕIMALIK TRIIV ERINEVATE OTSAKUTEGA
PRITSIMISEL POOMI ERINEVATEL KÕRGUSTEL

AI – venturi

XR - tava

OTSAKUTE VÕRDLUS
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POOMI KÕRGUS

Võimalik triiv
sõltuvalt 
töökiirusest 
ja poomi 
kõrgusest 
pritsimisel 
tavaotsakutega 
110 02 

NB! Ka Eestis on juba pritse, millel pihustite 

vahekaugus on 25 cm – see võimaldab pritsida 

madalama poomiga

POOMI KÕIKUMINE

Horsch

POOMI KÕRGUSAUTOMAATIKA PINTSELDAMINE – VÄGA VANA TÕRJEVÕTE

PINTSELDI TÖÖ PÕHIMÕTE KOKKUVÕTTEKS

Pritsimiskadude vähendamiseks on palju erinevaid 

võimalusi, kuid nende kasutamine vajab hoolikat 

läbikaalumist, sest mitmed neist on üksteisele 

vastuolulised

Näiteks on pestitsiidi efektiivsemaks 

toimimiseks vaja pritsida väikeste piiskadega, 

kuid need on kergesti lenduvad

Põllumehel on vaja küllaltki sageli lühikese aja 

jooksul pritsida suur pind, milleks on vaja suurt 

jõudlust – selle saavutamiseks pritsitakse suurem 

töökiirusega, sellega kaasneb aga suurem triiv
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Kompromissi leidmist erinevate võimaluste ja vajaduste 
vahel võib võrrelda kõrgema pilotaažiga lennunduses, kuid 
taimekaitses on see vast isegi keerukam, sest tegureid 
millega tuleb arvestada on nähtavasti rohkem ja sageli 
iseloomustab neid määramatus – neid ei saa 
pritsimisprotsessi juhtimiseks (veel) mõõta

Siin tuleb mängu TÕRJELÄVI

tõrjele tehtavad kulutused peavad ennast tasuma
enamsaagina, mis tuluna ületab taimekaitsele tehtud

kulutused

Eeltoodu on nö tehniline pool, teine pool on bioloogiline –
pritsida tuleks siis, kui kahjurid on pestitsiidi suhtes kõige
tundlikumad

P
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Raha

Pritsimiskaod ja raha 

Pritsimiskaod

sõltuvalt nende

vähendamiseks

kulutatud rahast

Pritsimiskadude vähendamiseks tehtud kulud on 

keemilise taimekaitse üks kuluelement

P
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Raha

Pritsimiskaod ja raha 
Pritsimis-

kadude tõttu 

saamata jääv 

raha

Pritsimiskaod 

sõltuvalt nende 

vähendamiseks 

kulutatud rahast

Taimekaitsele tehtavad kulutused peavad

ennast tasuma enamsaagina, mis tuluna

ületab tehtud kulutused
Pritsimise tulemuslikkus, sh keskkonna saastumise ja 
kadude oluline vähendamine (vältimine on liiga 
paljulubavalt öeldud) taandub ikkagi inimfaktorile

Nagu iga teise põllumajandusmasina kasutamisel, nii 
ka pritsi puhul suudab oskuslik ja vastutustundlik 
töömees saada ka kehvema masinaga hea või väga hea 
tulemuse ja vastupidi

Tänan Teid!

jaanus.siim@etki.ee

Kontakt:

50 64 197

mailto:jaanus.siim@etki.ee

