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Projektitulemuste lühikokkuvõte: Uurimistöös selgitati taimekaitseseadmete tehnilise kontrolli
(TK) tulemuste (tunnistuste) vastastikuse tunnustamise üksikasju EÜ liikmesriikides. Lähtuvalt töö
lähteülesandest keskenduti lähinaabrite – Soome ja Läti vastavate määruste, taimekaitseseadmetele
esitatavate nõuete, TK juhendite ning protokollivormide analüüsile ja võrdlemisele Eesti
(kavandatavate) määruste, nõuete, juhendite ning protokollivormidega.
Uurimistöö tulemusena selgus, et Soome ja Eesti nõuded ja TK juhendid baseeruvad pestitsiidide
säästva kasutamise direktiivil 2009/128/EÜ ning samadel TK metoodikate kehtivatel standarditel ja
erinevad omavahel mitteoluliselt, mistõttu on Soome taimekaitseseadmete TK tunnistuste
tunnustamine Eestis vastava protseduurireegli kehtestamisel võimalik.
Läti määrus, nõuded ja TK juhendid baseeruvad vaid direktiivil 2009/128/EÜ, puuduvad viited
vastavatele TK metoodikate nii aegunud kui kehtivatele standarditele või teistele
juhendmaterjalidele, kuid protokollivormid on väikeste mööndustega sisuliselt samad mis Eestis
kavandatavad. Tundub, et Lätis on taimekaitseseadmete TK tegelik rakendumine alles algusjärgus.
Kokkuvõtvalt võiks Läti taimekaitseseadmete TK tunnistusi teatava ettevaatlikkusega Eestis
tunnustada, seda enam, et nende vastav TK määrus on käesoleval hetkel täiendamisel.
Projektitulemuste lühikokkuvõte inglise keeles:
According to Directive 2009/128/EC verification of inspections and recognise the certificates of plant
protection equipments granted in other Member States for Estonia with respect to Finland and
Latvia were studied. There were analysed and compared regulations, requirements, methodologies
of inspections and protocol forms in Finland, Latvia and Estonia. Although there were found some
differences, in essence these are not important and we came to the conclusions, that in Estonia the
recognition of certificates issued in Finland and Latvia is possible after establishing corresponding
legislation.
Projektis esitatud eesmärkide saavutamine (sh kasutatud metoodika):
Sissejuhatus
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2009/128/EÜ ehk nn pestitsiidide säästva kasutamise
direktiivi III peatüki artikli 8 „Kasutatavate seadmete tehniline kontroll“ lõikes 6 on sätestatud:
Iga liikmesriik kehtestab tunnistuste süsteemid, mille abil on võimalik tehnilise kontrolli läbimist
kontrollida ja tunnustada teistes liikmesriikides väljastatud tunnistusi, mis vastavad lõikes 4 osutatud
nõuetele, ning mille puhul teises liikmesriigis läbi viidud viimasest tehnilisest kontrollist möödunud
ajavahemik on võrdne tema enda territooriumil kohaldatava tehniliste kontrollide vahelise
ajavahemikuga või sellest lühem. Liikmesriigid püüavad tunnustada teistes liikmesriikides välja antud
tunnistusi, tingimusel et on järgitud lõikes 1 nimetatud tehniliste kontrollide vahelisi ajavahemikke.
Vastavalt projekti lähteülesandele pöörati eelkõige tähelepanu Lätile ja Soomele, kuna kõnealuste
naaberriikide puhul võib piiriülese teenuse osutamise korral tekkida teises riigis tehtud tehnilise
kontrolli tunnustamise vajadus.

2. Metoodika
Taimekaitseseadmete TK-l on pikk ajalugu – juba 1993. a kehtestati Saksamaal kohustuslik
põllupritside tehniline kontroll, kuid veel käesoleval ajal ei ole võimalik kindlalt väita, et TK toimub
kõikides liikmesriikides nii nagu oleks vaja ja seetõttu on TK kvaliteet riigiti väga erinev. Siit kerkib
probleem – kuidas vastastikuseks tunnustamiseks hinnata TK tunnistuste usaldusväärsust? Kõige
õigem tundub olevat viibida ise kohapeal ja jälgida kuidas ja milliste vahenditega tehnilist kontrolli
tehakse. Käesoleva töö täitmisel plaanisimegi seda teha Lätis, kuid plaaniks see jäigi, sest kuue kuu
(mai - november) jooksul me ei jõudnud sobiva aja suhtes kokkuleppele, õnnestus vaid saada
valitsuskabineti vastav ingliskeelne määrus.
Seega jäi lahenduseks TK seadusandlike aktide koostamisel aluseks võetud direktiivide, seaduste
vm väljaselgitamine ja koostatud/kehtestatud TK korralduslike määruste, juhendite vm analüüs ning
sisuline võrdlemine Eesti vastavate dokumentidega. Kuna Eestis on kehtiv TK määrus aegunud ja
tuleb uuendada, siis võeti meie poolt võrdlusdokumentideks määruse muutmiseks koostatud
taimekaitseseadmete nõuetekohasuse hindamise kavandid ning tehnilise kontrolli protokollide
vormide kavandid (lisas tabelid 1-6). Taimekaitseseadmete nõuetekohasuse hindamise kavandid
koostati uute standardite EVS-EN ISO 16122:2015 alusel ja vastavalt neile kavanditele koostati ka
tehnilise kontrolli protokollide vormide kavandid.
2. Taimekaitseseadmete tehnilise kontrolli alusdokumendid
Põhialuseks taimekaitseseadmete TK-l on Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2009/128/EÜ
ehk nn pestitsiidide säästva kasutamise direktiiv, mis kehtestab ühenduse tegevusraamistiku
pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks. Direktiiv on raamdokumendiks asjakohase riikliku
seadusandluse väljatöötamisel ja kehtestamisel.
Direktiivi lisas II on toodud üldised tervisekaitse-, ohutus- ja keskkonnanõuded seoses
pestitsiididega töötlemise seadmete tehnilise kontrolliga. Rõhutatakse, et pestitsiididega töötlemise
seadmete tehniline kontroll hõlmab kõiki aspekte, mis on olulised ohutuse ja inimeste tervise ning
keskkonna kaitse hea taseme saavutamiseks, töötlemise täielik tõhusus tuleks tagada seadmete ja
funktsioonide nõuetekohase toimimise abil.
Direktiivi 2009/128/EÜ lisas II on välja toodud eesmärgid, mida tuleb saavutada:
- pestitsiididega töötlemise seadmed peavad olema töökindlad ja neid tuleb kasutada
eesmärgipäraselt, tagades pestitsiidide täpse doseerimise ja jaotuse;
- seadmete seisukord peab olema selline, et see võimaldab täita ja tühjendada neid ohutult,
lihtsalt ja täielikult ning vältida pestitsiidide leket;
- seadmed peavad olema ka lihtsalt ja põhjalikult puhastatavad;
- samuti peab olema tagatud seadmete ohutu kasutamine ning operaatoril peab olema võimalik
neid oma töökohalt juhtida ja viivitamata peatada;
- vajaduse korral toimuv reguleerimine peab olema lihtne, täpne ja korratav.
Erilist tähelepanu tuleb pöörata järgmistele sõlmedele ja seadmete osadele.
1. Jõuülekande ühenduskohtade kaitsekatted peavad olema paigaldatud ja heas töökorras ning
kaitseseadmeid ja liikuvaid või pöörlevaid jõuülekandeosasid ei või toimimise ajal puudutada, et
tagatud oleks operaatori kaitstus.
2. Pumba jõudlus peab vastama seadmete vajadusele ja pump peab töötama hästi, et oleks
tagatud stabiilne ja usaldusväärne pritsimise norm. Pump ei tohi lekkida.
3. Segamisseadmed peavad tagama hea ringluse ühtlase kontsentratsiooni saamiseks kogu paagis
oleva vedela pritsimissegu mahu osas.
4. Pritsimisvedeliku paak, sealhulgas paagi tasemenäidik, täiteseadmed, sõelad ja filtrid,
tühjendus- ja loputusseadmed ning segamisseadmed peavad töötama nii, et juhuslik
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5. Kõik mõõteseadmed, sisse- ja väljalülitusseadmed ning rõhu ja/või voolukiiruse reguleerimise
seadmed peavad olema nõuetekohaselt taadeldud ja töötama täpselt ega tohi lekkida. Töötlemise
ajal peab olema lihtne rõhku kontrollida ja reguleerida. Rõhu reguleerimise seadmed peavad
säilitama püsiva töörõhu pumba pöörete püsiva kiirusega, et tagada stabiilne ja usaldusväärne
pritsimise norm.
6. Torud ja voolikud peavad olema heas töökorras, et vältida tõrkeid vedeliku ringluses või rikke
korral juhuslikku mahavalgumist. Torudes ja voolikutes ei tohi olla lekkeid ka süsteemi töötamise
korral maksimaalse rõhuga.
7. Keeriste ja ebaühtlaste pritsimisvoogude vältimiseks peavad filtrid olema heas töökorras ja filtri
sõelasilma suurus peab vastama seadmele paigaldatud pihustiotsakute suurusele. Filtri ummistumise
näidikusüsteemi kasutamise korral peab see olema töökorras.
8. Poom peab olema heas töökorras ja stabiilne kõikides suundades. Kinnitus- ja
reguleerimissüsteemid ning tahtmatute liigutuste amortiseerimise ja kalde kompenseerimise
seadmed peavad olema töökorras.
9. Pihustid peavad töötama hästi ja kontrollima tilkumist pritsimise lõppedes. Ühtlase
pritsimisvoo tagamiseks ei tohi iga eraldi pihusti otsaku vooluhulk oluliselt erineda voolukiiruse
tabelites tootja esitatud andmetest.
10. Pritsimissegu põiki- ja püstijaotus sihtalal peab olema ühtlane.
11. Puhur peab olema heas töökorras ja tagama püsiva ning usaldusväärse õhuvoo.
Rakendusalusteks, sh ka kohaliku seadusandluse (määruste) väljatöötamisel ja kehtestamisel on
taimekaitseseadmete tehnilise kontrolli metoodikaid ja kontrolliseadmeid sätestavad kehtivad
standardid (antud juhul tõlkimata kujul Eesti standarditeks üle võetud EN ISO standardid:
1. EVS-EN ISO 16122-1:2015. Põllumajandus- ja metsatöömasinad. Kasutusel
olevate pritside kontrollimine. Osa 1: Üldine.
2. EVS-EN ISO 16122-2:2015. Põllumajandus- ja metsatöömasinad. Kasutusel olevate pritside
kontrollimine. Osa 2: Horisontaalpoomiga pritsid.
3. EVS-EN ISO 16122-3:2015. Põllumajandus- ja metsatöömasinad. Kasutusel olevate pritside
kontrollimine. Osa 3: Pritsid põõsaste ja puude viljadele.
4. EVS-EN ISO 16122-4:2015. Põllumajandus- ja metsatöömasinad. Kasutusel olevate pritside
kontrollimine. Osa 4: Statsionaarsed ja osaliselt liikuvad pritsid.
Eeltoodust selgub, et taimekaitseseadmete tehnilist kontrolli käsitlevaid standardeid on vaid
kolme liiki taimekaitseseadmete - põllu-, puude- ja põõsaste- ning katmikalade pritside kohta.
Ülejäänud taimekaitseseadmetele nõuete ja tehnilise kontrolli juhendite koostamisel on soovitatav
aluseks võtta pestitsiidide säästva kasutamise direktiivi 2009/128/EÜ muudatusettepaneku S.I. No.
438 of2019 listis esitatud soovitused (lisas tabel 7,tõlge JS), algtekst internetist:
http://www.pcs.agriculture.gov.ie/media/pesticides/content/sud/equipmentinspectors/Schedule%2
0of%20types%20of%20sprayers%20requiring%20to%20be%20tested%20and%20inspection%20freq
uency%20-%20September%202019.pdf.
3. Naaberriikide TK süsteemide analüüs ja võrdlus Eesti süsteemiga
Soomes on taimekaitseseadmete tehnilise kontrolli kord kehtestatud Soome taimekaitseseaduse
ja direktiivi 2009/128/EÜ alusel Põllumajandus- ja metsamajandusministeeriumi määrusega nr
4/2016 „Nõuded taimekaitseseadmetele, taimekaitseseadmete kontrollimisele ja riskihindamisele“

(muudetud 2017. a). Määruse juurde kuuluvad Ohutus- ja kemikaaliametiga (Tukes) ning Tukese
volitatud taimekaitseseadmete tehnilise kontrolli tegijate koostöösna koostatud põllupritside,
puude- ja põõsaste pritside ning katmikalade pritside kontrollimise täielikud (nõuded, metoodika,
protokoll jne) :
- Tukes-ohje 13/2016. Kasvinsuojeluaineiden vaakapuomiruiskujen testausohje. Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto. https://tukes.fi/documents/5470659/6410641/Tukes-ohje%20132016%20Kasvinsuojeluaineiden%20vaakapuomiruiskujen%20testausohje/ ;
- Tukes-ohje 14/2016. Puiden ja pensaiden ruiskutuslaitteiden testausohje. Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto. https://tukes.fi/documents/5470659/6372801/Tukes+ohje++Puiden+ja+pensaiden+ruiskutuslaitteiden+testausohje/fb24eb44-b4cc-4c8b-828214b4b310ddb8/Tukes+ohje+-+Puiden+ja+pensaiden+ruiskutuslaitteiden+testausohje.pdf; .
- Tukes-ohje 15/2016. Kiinteästi asennetujen ja osaksi liikuteltavien ruiskujen teatausohje.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto. https://tukes.fi/documents/5470659/6372801/Tukes+ohje++Kiinte%C3%A4sti+asennettujen+ja+osaksi+liikuteltavien+ruiskujen+testausohje/7e6a75c1-53e14f7e-9e66-14cabb0f6f46/Tukes+ohje++Kiinte%C3%A4sti+asennettujen+ja+osaksi+liikuteltavien+ruiskujen+testausohje.pdf ;
- Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvinsuojeluaineiden levitysvälineille asetettavista
vaatimuksista, levitysvälineiden testauksesta ja levitysvälineitä koskevasta riskien arvioinnista
annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen II muuttamisesta.
www.finlex.fi/data/normit/43363/17008fi.pdf.
Taimekaitsevahendite 29.12.2011/1563 seaduse kohaselt vastutab taimekaitseseadmete
kontrollimise korralduse eest Tukes.
TK tegija ei ole kohustatud taimekaitseseadet remontima. Kontrollimise olemust silmas pidades
oleks siiski soovitav võimaluse korral seda leitud puuduste kõrvaldamiseks teha. Väiksemad
puudused tuleb protokollis registreerida ja taimekaitseseadme omanik peab need võimalikult kiiresti
kõrvaldama. TK tulemus on eitav, kui taimekaitseseade on ohlik keskkonnale või inimestele või kui on
võimalik ette näha, et taimekaitsevahendeid ei ole saa sobival viisil kasutada.
TK tegija võib TK maksumuse ise määrata. On õigustatud, et kontrollimise ja remondi kulusid
mõjutab töö maht. Soomes tegutseb umbes 60 TK tegijat.
Vastastikuse tunnustamise võimaluse väljaselgitamiseks võrreldi Soome määruses nr 4/2016
kehtestatud taimekaitseseadmetele esitatavaid nõudeid ja hindamisprotseduure vastavate Eestis
kavandatavate nõuete ja hindamisprotseduuridega, tulemused on esitatud tabeli kujul lisas 8.
Selgub, et erinevused on mitteolulised ja Eesti poolt on vastastikune tunnustamine võimalik.
Soomes on vastastikune tunnustamine reguleeritud ülalnimetatud määrusega nr 4/2016. Kui
taimekaitseseadet on kontrollitud mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis ja tulemus vastab
taimekaitsevahendite seaduses sätestatud nõuetele nii sisult kui tähtajaliselt, tunnustatakse seda
Soomes. Kui tunnistus päritoluriigis kehtib ainult ühe aasta, siis seda ei pikendata, et see vastaks
Soome kontrollimisintervallile.
Lätis on taimekaitseseaduses taimekaitseseadmete kohta vaid üks lause: kasutada tohib ainult
selliseid taimekaitseseadmeid, mis vastavad riiklikele standarditele, tehnilistele nõuetele ja
käituseeskirjadele ega kahjusta inimeste tervist ega elu ning tagavad keskkonnakaitse
(http://vaad.gov.lv/english/about-us/plant-protection.aspx).
Taimekaitseseadmete tehnilise kontrolli kord on kehtestatud Läti Valitsuskabineti 2012. a 10. juuli
määrusega nr 491 „Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām“
(Taimekaitsevahendite kasutamise seadmeid käsitlevad sätted). Nimetatud määrus kehtib vaid
põllupritside ja puude ning põõsate pritside kohta, teisi taimekaitseseadmeid määruses ei käsitleta
(https://likumi.lv/ta/en/en/id/250167).

Määruse (tõlge) algne kehtivus oli kuni 09.08.2018, kehtivust pikendati 07.08.2018.
Tehnilise kontrolli tegemiseks annab sertifikaadi Läti Riiklik Taimekaitseteenistus isikule, kes on
akrediteeritud riikliku akrediteerimisasutuse poolt vastavalt standardile EN ISO/IEC 17020:2005 ja
kellel on väljaõpetatud personal ning vajalikud tehnilised vahendid. Tal ei tohi olla ärihuvi
taimekaitseseadmete müümiseks ning remontimiseks. Määruses ei ole toodud TK tegemiseks
vajalike tehniliste vahendite loetelu ega ka neile esitatatavaid tingimusi.
TK läbimise kleebist ei väljastata, kui kontrollimise käigus vastavalt määruse 3. lisas toodud
kriteeriumitele ilmnes vähemalt üks oluline puudus või vähemalt 6 mitteolulist puudust.
Määruse nr 491 viiendas peatükis on eraldi välja toodud teistes EL liikmesriikides välja antud TK
tunnistuste Lätis tunnustamise protseduur. Selle kohaselt peab:
1) TK intervall olema sama, mis määruses nr 491;
2) esitama Läti Riiklikule Taimekaitseteenistusele taotluse koos läti keelde tõlgitud tunnustamist
soovivas riigis välja antud TK tunnistusega, kusjuures TK nõuded peavad langema kokku määruses nr
491 esitatud nõuetega;
3) tunnustamise kulud kannab taotleja.
Põllupritside katsetamiseks ja kohandamiseks loodi Lätis organisatsiooniline struktuur: peamine
statsionaarne keskus Priekulis - VSIA atesteerimis- ja testimiskeskus ja viis liikuvat üksust viies
põllumajanduskoolis: Priekuļis, Kandavas, Malnavas, Saulaines ja Bulduris.
Vastastikuse tunnustamise võimaluse väljaselgitamiseks võrreldi Läti määruses nr 491
kehtestatud taimekaitseseadmetele esitatavaid nõudeid ja hindamisprotseduure vastavate Ees tis
kavandatavate nõuete ja hindamisprotseduuridega, tulemused on esitatud tabeli kujul lisas 9.
Selgub, et erinevusi on, kuid sisuliselt ei ole need väga olulised ja Eesti poolt on vastastikune
tunnustamine põhimõtteliselt võimalik.
Leedus kehtestati taimekaitseseadmete tehniline kontroll ja juhend Leedu põllumajandusministri
2001. a 19. juuni määrusega nr 199. Seda muudeti viimati põllumajandusministri 21. septembri 2018.
a määrusega nr 3D-664 (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.130DA9AC7444/mvleWKRpkF).
Riik ostis TK tegemiseks 6 komplekti kontrollimiseks vajalikke seadmeid (varasem suuline info). TK
korraldus oli algselt pandud Leedu Riiklikule Masinakatsejaamale, kuid see reorganiseeriti 2019. a
eraettevõtteks. Alates 1. oktoobrist 2018 on pritside kontrollimise eest vastutav
Põllumajandusministeeriumi alluvuses olev Riiklik Taimeteenistus.
TK juhend oli algselt tehtud ISO standardite alusel, kuid 2018. a muudatusmääruses on märgitud,
et see on koostatud direktiivi 2009/128 / EÜ põhjal. Uutele standarditele määruses viited puuduvad,
kuid TK protokolli vormi põhjal võib järeldada, et TK on võrdlemisi põhjalik.
Taanis on taimekaitseseadmete TK kohustuslik alates 1995. aastast ja seda korraldab
Keskkonnakaitseagentuur. TK juhendit on korduvalt muudetud, viimane seitsmes tehti 2019. a ja see
põhineb standardite EN ISO 16122 seeriale (https://mst.dk/media/171291/syn-af-sproejtervejledning-nr-7-2019.pdf).
Saksamaal on taimekaitseseadmete TK kohustuslik alates 1993. aastast (vabatahtlik alates 1976.
a) ja ilmselt saigi TK sealt alguse. Järgnesid Sloveenia 1994., Belgia 1995., Holland 1997. ja Poola
1999. aastal. Samade riikide ja lisaks veel Itaalia vastava ala teadlased on olnud ka põhitegijad TK
standardite, juhendite, süsteemi, koolituste jne väljaarendamisel ning täiendamisel.
EÜ liikmesriikides kasutatavad taimekaitseseadmetele paigaldatavad TK läbimist tunnistavad
kleepsud on toodud lisa tabelis 10.
Koolitused EÜ liikmesriikidele.
Juhtlause „Better Training For Safer Food“ (BTSF ehk Parem Koolitus Ohutumaks Toiduks) all
korraldati Euroopa Komisjoni finantseerimisel 2015. ja 2016. a 6 koolitust EÜ liikmesriikide

spetsialistidele. Peamine eesmärk oli koolitada pädevate asutuste töötajaid ja teisi sidusrühmi
ajakohastamiseks nende teadmisi ja praktilisi oskusi taimekaitseseadmete tehnilise kontrolli ja
kasutamise valdkonnas vastavalt EÜ õigusaktidele. ETKI-st osales koolitusel Taavi Võsa ja PMA-st
Kaisa Vahtmäe. Koolitusel oli nii teoreetiline kui praktiline osa. Koolituste kaugem mõte oli/on selles,
et koolituse läbinud isikud rakendavad saadud teadmisi ja praktilisi kogemusi oma koduriigis TK
tegijate täienduskoolitustel ning lõpptulemuseks peaks olema TK metoodilise ja praktilise külje ning
kvaliteedi ühtlustumine liikmesriikides, mis omakorda peaks suurendama TK tunnistuste
usalduväärsust vastastikuseks tunnustamiseks.
Projekti eluviimiseks kasutatud töökohtade arv, tööülesannete kirjeldus ja jaotus
uurimisgrupi liikmete vahel:
Projekti täitsid 3 inimest kokku 0,1 kohaga. Raivo Vettik juhtis projekti ja uuris taimekaitseseadmete TK üldküsimusi. Jaanus Siim oli projekti põhitäitja, töötas läbi seadusandlusi, analüüsis ja
võrdles EL riikide, eeskätt naaberriikide taimekaitseseadmete tehnilise kontrolli korraldusi, koostas
aruande ja ettepanekud. Taavi Võsa suhtles Läti spetsialistidega, hankis ja analüüsis sealkehtivat
seadusandlust.
Projektiga seotud taristu kasutamine projekti elluviimisel:
Projekti täitjatel olid olemas vahendid igapäevatöö tegemiseks (töökoht, arvuti kontoritarkvara ja
veebiühendusega, liikumisvahendite kasutamise võimalus).
Soovitused ja ettepanekud:
1. Soome ja Eesti vahel on erinevused taimekaitseseadmetele esitatavates nõuetes ja
hindamisprotseduurides mitteolulised, seega Eesti poolt on vastastikune tunnustamine võimalik.
2. Erinevusi taimekaitseseadmetele esitatavates nõuetes ja hindamisprotseduurides Läti ja Eesti
vahel on, kuid sisuliselt ei ole need väga olulised ja Eesti poolt on vastastikune tunnustamine
põhimõtteliselt võimalik. Kahtluse korral tuleks teha visuaalne hindamine, nt vastavalt eelülevaatuse
nõuetele.
3. Üldjuhul tuleks vastastikusel tunnustamisel iga konkreetse riigi puhul lähtuda nõuete ja
nõuetekohasuse hindamise vastavusest EN ISO 16122 standarditele ja SPISE nõuannetele.
4. On vaja koostada ja kehtestada taimekaitseseadmete tehnilise kontrolli vastastikuse
tunnustamise ametlik kord.

Lisa Projekti „ Taimekaitseseadmete tehnilise kontrolli vastastikuse
tunnustamise võimalused” lõpparuandele
Tabelite loetelu
Tabel 1. Taimekaitseseadmete nõuetekohasuse hindamise tabel. Osa 1. Põllupritsid.
Tabel 2. Põllupritsi tehnilise kontrolli protokoll.
Tabel 3. Taimekaitseseadmete nõuetekohasuse hindamise tabel. Osa 2. Puude ja põõsaste
pritsid.
Tabel 4. Puude ja põõsaste pritsi tehnilise kontrolli protokoll.
Tabel 5. Taimekaitseseadmete nõuetekohasuse hindamise tabel. Osa 3. Katmikalade pritsid.
Tabel 6. Katmikalade pritsi pritsi tehnilise kontrolli protokoll.
Tabel 7. Pestitsiidide säästva kasutamise direktiivi 2019 aasta muudatusettepaneku SI nr 438
punkti 2(d) alapunktis 2 osutatud kontrollitavate ja sertifitseeritavate pestitsiididega
töötlemise seadmete erinevate tüüpide või klasside täpsustatud loetelu, standardid, mida
tuleb täita ja kontrollimise minimaalne sagedus.
Tabel 8. Soome taimekaitseseadmete nõuetekohasuste hindamiste võrdlus
nõuetekohasuste hindamiste kavanditega Eestis.
Tabel 9. Läti taimekaitseseadmete nõuetekohasuste hindamise võrdlus nõuetekohasuste
hindamiste kavanditega Eestis.
Tabel 10. Stickers of member states.

Tabel 1. Taimekaitseseadmete nõuetekohasuse hindamise tabel.
Osa 1. Põllupritsid.
Eelülevaatus. Üldist.
1. Enne taimekaitseseadme tehnilist kontrolli tehakse eelülevaatus, mille eesmärgiks on välistada
igasugused ohud tehnilise kontrolli tegijale ja asjatu ajakulu ilmselgete tõsiste puudustega
taimekaitseseadme tehnilisele kontrollile.
Kui eelülevaatuse nõuded ei ole täidetud, siis tehnilist kontrolli ei jätkata.
2. Taimekaitseseadme omanik või tema esindaja peab viibima eelülevaatuse ja tehnilise kontrolli
juures ning tagama, et teadaolevad puudused on enne tehnilist kontrolli kõrvaldatud.
3. Kuni 1500 liitrise mahuga paak peab olema veega täidetud. Suurema mahuga paagis peab olema
vett vähemalt poole mahuni.
4. Eelülevaatus ja tehniline kontroll tuleb teha kohas, kus on välditud keskkonna reostus ja
veekogude ning veevõtukohtade saastumine ja välistingimused (tuul, vihm, temperatuur) ei mõjuta
kontrolli tulemusi.
1. Eelülevaatuse nõuded ja kontrolli moodused
Kontrollitav
sõlm
1.1. Puhtus.

1.2. Ajamite ja
nende osade
korrasolek

1.3. Hüdroajamite torud ja
voolikud

Hindamiskriteerium
Taimekaitseseade, nii selle
seesmised kui välised osad,
sh filtrid, peavad olema
puhtad
1.2.1. Ajamite ja
jõuülekannete liikuvad osad
peavad olema töökorras ning
varustatud korras ja
kinnitatud kaitsetega
1.2.2. Jõuülekannete osadel,
nende liitmikel ja
fiksaatoritel ei või olla
ülemäärase kulumise jälgi
1.2.3. Jõuülekannete
kaitsetel ei või olla
deformatsioone ja
rebendeid. Mittepöörlevatel
kaitsetel peavad olema
pöörlema hakkamist
välistavad tõkestid
1.3.1. Hüdrosüsteemist ei
tohi olla nähtavaid lekkeid
1.3.2. Hüdrovoolikutel ei tohi
olla kõrvalpindadest tingitud
ülemääraseid paindeid ja
hõõrdekohti. Neil ei või olla
defekte, nt kulumisjälgi,
lõikeid ja pragusid.

Võimalik kontrollmeetod
Märkused
ja -vahend
Visuaalne kontroll
Erilist tähelepanu
tuleb pöörata nende
osade puhtusele,
millega kontrollija
võib kokku puutuda
Visuaalne kontroll

Visuaalne kontroll

Visuaalne kontroll

Visuaalne kontroll

Kui on

Visuaalne kontroll

Kui on

1.3.3. Hüdrotorud peavad
olema kindlalt omal kohal,
neil ei tohi olla olulist
korrosiooni ja vigastusi
1.4. Raam
1.4. Raam ja selle osad ei või
olla deformeerunud,
korrodeerunud või muude
oluliste defektidega, mis
võiksid ohustada masina
jäikust ja tugevust
1.5. Kokkulapa- 1.5.1.Kokkulapatavad osad
tavad osad
peavad olema ettenähtud
asendis kindlalt lukustatavad
1.6. Puhur
1.6.1. Puhur ja selle osad
peavad olema heas
töökorras ning töötama ilma
vibratsioonita
1.7. EsmaabiOlemasolu
vahendid ja
käte/näo pesemise võimalus

Visuaalne kontroll

Kui on

Visuaalne kontroll

Kehtib ka
haakimisseadiste
kohta

Visuaalne kontroll.

Visuaalne kontroll

Kui on

Visuaalne kontroll

2. Korrasoleku nõuded ja kontrolli moodused
Kontrollitav
sõlm
2.1. Lekked

2. 2. Pump

Võimalik kontrollmeetod
Märkused
ja -vahend
Mitte ühestki
Visuaalne kontroll
Poolenisti täidetud
taimekaitseseadme osast ja mittetöötava ja töötava
paagil kontrollitakse
sõlmest ei tohi esineda
taimekaitseseadmega (nii kogu ulatuses
lekkeid.
suletud kui avatud
pragude, aukude või
ventiilidega). Soovitatav
muude vigastuste
rõhk töötava seadme
puudumist
kontrollimisel on 5 baari
2.2.1. Pumba jõudlus peab Talitluse kontroll.
olema piisav taimekaitseMõõdetakse kas:
seadme töölaiuse ja
1) kulumõõturiga 5 baarisel
suurimate pihustite/otsakute rõhul võimalikult pumba
jaoks ning tagama vähemalt väljundi(te) lähedalt, või:
90% pritsimisvedeliku
2) rõhumõõturiga
nominaalsest jõudlusest
soovitatavat töörõhku
otsmise pihusti kohal, või:
3) pihustite jõudlust ja
võrreldakse seda
tabeliandmetega
2.2.2. Rõhu pulseerimine ei Kontrollitakse jõuülekande
tohi ületada 10% töörõhust normaalpöörlemissagedusel
ja töörõhul taimekaitseseadme rõhumõõturil
visuaalselt
Hindamiskriteerium

2.2.3. Rõhuleevendi:
Õhurõhu kontroll
Kui on
õhurõhk õhukambris peab
rõhumõõturiga
olema vahemikus 30-70%
töörõhust
2.3. Segisti
Paagis peab jõuülekande
Visuaalne talitluse kontroll
normaalpöörlemissagedusel suurimal töörõhul ja
töötamise ajal tekkima
suurimate pihustitega
selgelt nähtav tsirkulatsioon,
kui paak on 50% ulatuses
täidetud veega
2.4. Paak
2.4.1. Paagi kaas peab olema Visuaalne kontroll
terve, kindlalt suletav ning
kinnitatud paagi külge. Kaane
tihend peab olema korras
2.4.2. Survestataval paagil
Visuaalne kontroll
peab olema kaitseklapp üleja alarõhu vältimiseks, sellest
ei tohi olla lekkeid
2.4.3. Paagi täiteava peab
Visuaalne kontroll
olema varustatud sõelaga.
Sõel peab olema puhas ning
terve
2.4.4. Paagil peab olema
Visuaalne kontroll
selgelt loetav pritsimisvedeliku tasemenäitur
2.4.5. Pestitsiidi tankurist ei Visuaalne kontroll,
Kui on
tohi lekkida pritsmeid, sõela mõõtmine
avad ei või olla suuremad kui
20 mm
2.4.6. Paaki peab olema
Talitluse kontroll
võimalik ohutult tühjendada
pritsimisvedelikust ja settest
2.4.7. Kui taimekaitsesead- Visuaalne toimimise
mele on paigaldatud
kontroll
tankimisseade paagi
täitmiseks veega, ei tohi
sellest toimuda tagasivoolu
veevõtuallikasse
2.4.8. Pestitsiidi mahuti
Talitluse kontroll
pesur peab toimima
2.4.9. Taimekaitseseadme nii Talitluse kontroll
sise- kui välispesuseadmed
peavad toimima
2.5. Lülitid,
2.5.1. Taimekaitseseadme
Talitluse kontroll; sisserõhumõõtur,
lülitus-, mõõtmis- ja
väljalülitamine poomi
ventiilid,
reguleerimisseadmed peavad sektsioonide kaupa ja poom
regulaatorid,
olema töökorras
tervikuna
annustid, muud 2.5.2. Rõhumõõturi näit peab Visuaalne kontroll
mõõturid
olema olema loetav
operaatori töökohalt

2.5.3. Analoogrõhumõõturi
skaalajaotis peab olema
järgmine: rõhumõõturil
töörõhuga kuni 5 baari
vähemalt 0,2 baari;
rõhumõõturil töörõhuga
5…20 baari vähemalt 1,0
baari; rõhumõõturil
töörõhuga üle 20 baari
vähemalt 2,0 baari
2.5.4. Analoogrõhumõõturi
(välja arvatud kabiinisoleva)
läbimõõt peab olema vähemalt 63 mm
2.5.5. Pritsi rõhumõõturi
täpsus peab olema järgmine:
± 0,2 baari vahemikus kuni 2
baari (kaasa arvatud);
±10% mõõdetavast väärtusest töörõhul üle 2 baari

2.6. Torud ja
voolikud

2.7. Filtrid.

Visuaalne kontroll

Mõõtmine

Püstol- ja varspihusti
rõhumõõturi
miinimumläbimõõt
võib olla 40 mm

Võrdlemine kontrollrõhumõõturiga.
Taimekaitseseadme
rõhumõõturi mõõtmistäpsust kontrollitakse
testimisstendis või
taimekaitseseadmel (kui on
võimalus kontrollrõhumõõturi ühendamiseks). Mõõtmised
tehakse vahemikus 1-5
baari kasvavas ja kahanevas
rõhu muutumise suunas
ühebaariste vahedega
2.5.6. Rõhuregulaator(id)
Visuaalne kontroll
peavad tagama konstantse taimekaitseseadme
töörõhu, lubatud hälve
rõhumõõturil enne ja 10
seadistatud rõhust on ± 10%. sekundi möödumisel
Pritsimise välja-sisselülitalülitustest.
mise järel peab endine rõhk
taastuma 10 sekundi kestel
2.5.7. Kulu-, teepikkuse ja
Kontrolli meetodid
Kontrollitakse, kui on
liikumiskiiruse mõõturite
vastavalt käesoleva tabeli vajadus
lubatud hälve on ± 5%
lisadele 1 ja 2.
Liikumiskiiruse mõõtmisviga
ei või ületada ± 2,5%
2.6.1. Voolikutel ei tohi olla Visuaalne kontroll
nähtavaid hõõrdekohti
2.6.2. Voolikutel ja torudel ei Visuaalne kontroll
tohi olla järske murdekohti,
mis võivad takistada
pritsimisvedeliku voolamist
2.7.1.Taimekaitseseadmel
Visuaalne kontroll
peavad olema valmistajatehase poolt ettenähtud
nõuetekohased filtrid
2.7.2. Paigaldatud filtrid
Visuaalne kontroll

2.8. Poom

peavad olema terved ja
puhtad
2.7.3. Filtrielemendid peavad
olema vahetatavad
2.8.1. Poom peab olema
stabiilne igas suunas,
liitekohtades ei tohi olla
lõtkusid. Poomi parem- ja
vasakpoolsed tiivad peavad
olema ühepikkused välja
arvatud eriotstarbelistel
2.8.2. Poomi otsasektsioon
peab takistusest möödumise
korral automaatselt
tahapoole liikuma ja hiljem
endisesse asendisse tagasi
pöörduma
2.8.3. Poom peab
transpordiasendis olema
kindlalt lukustatud
2.8.4. Pihustite vahekaugus
üksteisest ja pihustite suund
peavad olema ühtlased kogu
poomi ulatuses
2.8.5. Pihustite alumiste
otste kõrguste erinevus
maapinnast ei tohi olla
suurem kui 10 cm või 0,5%
poomi töölaiusest
2.8.6. Poom peab
rõhttasapinnas olema sirge,
poomi otsa lubatud
kaardumine mõõdetuna
keskpunkti suhtes võib olla
kuni ± 2,5%
2.8.7. Kui poomi töölaius on
üle 10 m, peab poomil olema
töökorras seade, mis kaitseb
pihusteid võimalike
vigastuste eest juhul, kui
poom puutub kokku
maapinnaga
2.8.8. Poomi kõrguse
reguleerimise seade peab
olema töökorras
2.8.9. Tõukeleevendi(d) ja
kalderegulaator(id) peavad
toimima tõrgeteta, kui need
on paigaldatud
2.8.10. Rõhu langus pritsi
rõhumõõturi ja poomi iga

Visuaalne kontroll
Visuaalne kontroll ja
mõõtmised

Toimimise kontroll

Kui selline võimalus
on ette nähtud

Toimimise kontroll

Visuaalne kontroll ja
mõõtmine

Visuaalne kontroll ja
mõõtmine

Arvestada suuremat
erinevust

Visuaalne kontroll ja
mõõtmine

Vt joonist tabeli
lisas 3

Visuaalne kontroll

Toimimise kontroll

Toimimise kontroll

Kui on

Mõõtmine
kontrollrõhumõõturiga

Soovitatavalt
suurimate pihustitega

sektsiooni viimase pihusti
vahel ei tohi olla üle 10%

2.9. Pihustid

2.10. Pritsimisvedeliku
põikjaotumuse
ühtlikkus

2.11. Puhur

2.12. Püstol- ja
varspihustid

poomi iga sektsiooni
viimase pihusti kohal või
kaudselt pihustite jõudluste
võrdlemisega
Toimimise kontroll enne ja
10 s pärast peale lülitust, vt
ka p 2.5.6

2.8.11. Rõhu muutus
sektsioonide ükshaaval
sulgemise korral ei tohi olla
üle 10%
2.9.1. Kõik pihustid peavad Visuaalne kontroll
olema sama tüüpi, sama
suurusega, samast
materjalist ja sama tootja
valmistatud, va otsmised jt
eriotstarbelised
2.9.2. Peale taimekaitseVisuaalne kontroll
seadme seiskamist ei tohi
pihustitest olla nähtavat
tilkumist
2.10.1. Kontrollimisvariandid a) Mõõtmine skanneriga.
a ja b: pritsimisvedeliku
b) Arvestuslikult pihustite
põikjaotumuse variatsiooni- jõudluste mõõtmiskoefitsient ei tohi olla üle
tulemuste järgi.
10%;
c) Visuaalne hindamine
c: rennlaual peavad ujukid rennlaual.
jääma kolme joone vahele
2.10.2. Pihusti jõudluse
Mõõtmine
lubatud hälve nominaalsest
võib olla ± 10% kui jõudlus
on üle 1 l/min ja ± 15% kui
jõudlus on alla 1 l/min
2.11.1. Kui puhurit on
Toimimise kontroll
võimalik välja lülitada
sõltumatult pritsi muudest
ajamiga sõlmedest, siis peab
see toimima
2.11.2. Õhuvoo suunurite
Toimimise kontroll
asendi reguleerimisvõimalus
2.12.1. Päästik peab olema Toimimise kontroll.
suletult lukustatav ja avatult
mitte, suletult ei tohi olla
jätkuvat tilkumist
2.12.2. Püstolpihusti jõudluse Toimimise kontroll
ja/või pihusenurga
reguleerimine

ja neile ettenähtud
rõhkude vahemikus

Juhul kui taimekaitseseadmel on selline
sektsioonides surve
reguleerimisvõimalus

Kui nominaalse
jõudluse kohta ei ole
andmeid, on lubatud
hälve ± 5% jõudluste
keskmisest
Kui on

Kui on
Kui on

Kui on

Tabeli 1 lisa 1. Kulumõõturi täpsust l/min võib kontrollida kahel moodusel:
a) mõõdetakse vähemalt 5 pihusti jõudlus l/min, arvutatakse nende keskmine, kogujõudluse
saamiseks korrutatakse see pihustite arvuga ja tulemust võrreldakse kulumõõturi näiduga.
Võib kasutada pihuste põikjaotumuse ühtlikkuse mõõtmisel saadud pihustite jõudluste
mõõtmistulemusi;

b) võrreldakse taimekaitseseadme kulumõõturi ja sellele võimalikult lähedale paigutatud
kontrollkulumõõturi näite.
Mõlema mooduse korral kontrollitakse kulumõõturi täpsust tavalisel töörõhul ja jõuvõtuvõlli
pöörlemissagedusel. Tehakse 3 mõõtmist: 1) kui 30-50% poomi sektsioonidest töötavad; 2) kui 5075% poomi sektsioonidest töötavad; 3) kui poomi kõik sektsioonid töötavad. Saadud tulemused
kirjutatakse üles ja võrreldakse pritsi kulumõõturi näitudega.
Kõik mõõtmised tuleb teha võimalikult samal rõhul.
Tabeli 1 lisa 2. Kiirusmõõturi ja läbitud teepikkuse mõõtmistäpsusi võib kontrollida:
a) GPS seadmetega (sh mobiiltelefoniga);
b) tasasel maastikul märgistatud 50 või 100 m pikkuse lõigu läbimiseks kulutatud aja mõõtmise
ja arvutustega. Saadud tulemused kirjutatakse üles ja võrreldakse masinal olevate mõõturite
näitudega.
Tabeli 1 lisa 3. Poomi kaardumise mõõtmisskeem: 1 – poomi keskkoht; d – poomi otsa hälve

.
Näide: kui poomi laius on 12 m, võib d olla kuni 15 cm

Tabel 2. PÕLLUPRITSI TEHNILISE KONTROLLI
PROTOKOLL nr ______________
Tehnilise kontrolli
läbiviija nimi,
kontaktandmed
Kontrollijad: nimed,
telefonid
Taimekaitseseadme
omanik
Aadress, postiindeks
Telefon

E-mail

KMKR:

Taimekaitseseadme tootja

Mark

Tehase nr
Haakimisviis:

Väljalaske aasta
rippes

Töölaius, m:

haakes

liikur

Pihustite arv, tk:

Paagi maht, l:

Vastavus eelülevaatuse nõuetele

jah

ei

Taimekaitseseade on nõuetekohane

jah

ei

Tehnilise kontrolli aeg
Kontrollijad (allkirjad)
Tehnilise kontrolli tulemustega nõus
(nimi ja allkiri)
Märkused

1. Vastavus eelülevaatuse nõuetele
1.1. Puhtus
1.2. Ajamite ja nende osade korrasolek
1.3. Hüdroajamite torud ja voolikud
1.4. Raam
1.5. Kokkulapatavad osad
1.6. Puhur
1.7. Esmaabivahendid ja pesemisvõimalus

Jah

Ei

Märkused

Jah

2. Vastavus korrasoleku nõuetele

Ei

Märkused

2.1. Lekked
2. 2. Pump: jõudlus, pulsatsioon, rõhuleevendi
2.3. Segisti
2.4. Paak: kaas, kaitseklapp, sõel, tasemenäitur,
pestitsiidi tankur, tühjendamine, vee tankur, pestitsiidi
mahuti pesur, sise- ja välispesuseadmed
2.5. Lülitid, rõhumõõtur, ventiilid, regulaatorid,
annustid, muud mõõturid
2.6. Torude ja voolikute hõõrde- ja murdekohad
2.7. Filtrid
2.8. Poom: stabiilsus, lõtkud, transpordiasendi lukustus,
sirgsus, pihustikaitse, rõhu langus ja muutus
sektsioonide lülitamistel
2.9. Pihustid: samasus, tilkumine
2.10. Pritsimisvedeliku põikjaotumuse ühtlikkus
2.11. Puhur
Kui on

2.12. Püstol- ja varspihustid
Rõhumõõturi kontroll
Pritsi
rõhumõõturi
näit, baari

Kontrollrõhumõõturi
näit, baari

Hälve,
baari

Pritsi
rõhumõõturi
näit, baari

1,0

4,0

2,0

3,0

3,0

2,0

4,0

1,0

Kontrollrõhumõõturi
näit, baari

5,0
Pritsi rõhumõõturi näit rõhu muutuse/languse kontrollimisel: ............. baari.
Rõhu muutus sektsioonide sulgemisel: ......., ......., ....…, ........, ........, ........, ........ baari.
Lubatud on hälve kuni 10%.
Rõhk sektsioonide lõpus: ........, ........, ......., ........, ........, ........, ........ baari.
Lubatud on languse hälve kuni 10%.

Hälve,
baari

Pihustite jõudluste mõõtmistulemused
Pihusti nr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

l/min
Pihusti nr
l/min
Pihusti nr
l/min
Pihusti nr
l/min
Pihusti nr
l/min
Pihusti nr
l/min
Pihusti nr
l/min
Pihusti nr
l/min
Rõhk pihustite jõudluste mõõtmisel: ......... baari. Pihustite keskmine jõudlus ........... l/min
Pumba jõudlus: (kui ei mõõdeta kulumõõturiga, siis pihustite arv korrutatud pihustite
keskmise jõudlusega) ........................................ l/min.
Variatsioonikoefitsient: .........................................
Pritsimisvedeliku põikjaotumuse ühtlikkus – variatsioonikoefitsiendi Cv arvutamise valemid:
Cv = S : Xk x 100

kus: S – ruutkeskmine hälve;
Xi – ühe pihusti pihusti jõudlus, l/min;
Xk – jõudluste keskmine, l/min;
n – pihustite arv.

*

Tabel 3. Taimekaitseseadmete nõuetekohasuse hindamise tabel.
Osa 2. Puude ja põõsaste pritsid.
Eelülevaatus. Üldist.
1. Enne taimekaitsesedme tehnilist kontrolli tehakse eelülevaatus, mille eesmärgiks on välistada
igasugused ohud tehnilise kontrolli tegijale ja asjatu ajakulu ilmselgete tõsiste puudustega
taimekaitseseadme tehnilisele kontrollile.
Kui eelülevaatuse nõuded ei ole täidetud, siis tehnilist kontrolli ei jätkata.
2. Taimekaitseseadme omanik või tema esindaja peab viibima eelülevaatuse ja tehnilise kontrolli
juures ning tagama, et teadaolevad puudused on enne tehnilist kontrolli kõrvaldatud.
3. Paak peab olema veega täidetud. Suurema mahuga paagis peab olema vett vähemalt poole
mahuni.
4. Eelülevaatus ja tehniline kontroll tuleb teha kohas, kus on välditud keskkonna reostus ja
veekogude ning veevõtukohtade saastumine ja välistingimused (tuul, vihm, temperatuur) ei mõjuta
kontrolli tulemusi.
1. Eelülevaatuse nõuded ja kontrolli moodused
Kontrollitav
sõlm
1.2. Puhtus

1.2. Ajamite ja
nende osade
korrasolek

1.3. Hüdroajamite torud ja
voolikud

Hindamiskriteerium
Taimekaitseseade, nii selle
seesmised kui välised osad,
sh filtrid, peavad olema
puhtad
1.2.1. Ajamite ja
jõuülekannete liikuvad osad
peavad olema töökorras ning
varustatud korras ja
kinnitatud kaitsetega
1.2.2. Jõuülekannete osadel,
nende liitmikel ja
fiksaatoritel ei või olla
ülemäärase kulumise jälgi
1.2.3. Jõuülekannete
kaitsetel ei või olla
deformatsioone ja
rebendeid. Mittepöörlevatel
kaitsetel peavad olema
pöörlema hakkamist
välistavad tõkestid
1.3.1. Hüdrosüsteemist ei
tohi olla nähtavaid lekkeid
1.3.2. Hüdrovoolikutel ei tohi
olla kõrvalpindadest tingitud
ülemääraseid paindeid ja
hõõrdekohti. Neil ei või olla
defekte, nt kulumisjälgi,

Võimalik kontrollmeetod
Märkused
ja -vahend
Visuaalne kontroll
Erilist tähelepanu
tuleb pöörata nende
osade puhtusele,
millega kontrollija
võib kokku puutuda
Visuaalne kontroll

Visuaalne kontroll

Visuaalne kontroll

Visuaalne kontroll

Kui on

Visuaalne kontroll

Kui on

lõikeid ja pragusid
1.3.3. Hüdrotorud peavad
olema kindlalt omal kohal,
neil ei tohi olla olulist
korrosiooni ja vigastusi.
1.4. Raam
1.4. Raam ja selle osad ei või
olla deformeerunud,
korrodeerunud või muude
oluliste defektidega, mis
võiksid ohustada masina
jäikust ja tugevust
1.5. Kokkulapa- 1.5.1.Kokkulapatavad osad
tavad osad
peavad olema ettenähtud
asendis kindlalt lukustatavad
1.6. Puhur
1.6.1. Puhur ja selle osad
peavad olema heas
töökorras ning töötama ilma
vibratsioonita
1.7. EsmaabiOlemasolu
vahendid ja
käte/näo pesemise võimalus

Visuaalne kontroll.

Kui on.

Visuaalne kontroll

Kehtib ka
haakimisseadiste
kohta

Visuaalne kontroll

Kui on

Visuaalne kontroll

Visuaalne kontroll

2. Korrasoleku nõuded ja kontrolli moodused
Kontrollitav
sõlm
2.1. Lekked

2. 2. Pump

Võimalik kontrollmeetod
Märkused
ja -vahend
Mitte ühestki
Visuaalne kontroll
Poolenisti täidetud
taimekaitseseadme osast ja mittetöötava ja töötava
paagil kontrollitakse
sõlmest ei tohi esineda
taimekaitseseadmega (nii kogu ulatuses
lekkeid
suletud kui avatud
pragude, aukude või
ventiilidega). Soovitatav
muude vigastuste
rõhk töötava seadme
puudumist
kontrollimisel on 8-10 baari
2.2.1. Pumba jõudlus peab Talitluse kontroll.
Kulumõõturi viga ei
olema piisav taimekaitseMõõdetakse kas:
tohi olla suurem kui
seadme töölaiuse ja
1) jõudlust kulumõõturiga ±2% mõõdetavast
suurimate pihustite/otsakute 8-10 baarisel rõhul
väärtusest kui pumba
jaoks ning tagama vähemalt võimalikult pumba
jõudlus on >100 l/min
90% pritsimisvedeliku
väljundi(te) lähedalt, või: ja 2 l/min kui pumba
nominaalsest jõudlusest
2) rõhumõõturiga soovita- jõudlus on <100 l/min
tavat töörõhku otsmise
pihusti kohal, või:
3) pihustite jõudlust ja
võrreldakse seda
tabeliandmetega
2.2.2. Rõhu pulseerimine ei Kontrollitakse jõuülekande
tohi ületada 10% töörõhust normaalpöörlemissagedusel
ja töörõhul taimekaitseseadme rõhumõõturil
Hindamiskriteerium

2.3. Segisti

2.4. Paak

2.2.3. Rõhuleevendi:
õhurõhk õhukambris peab
olema vahemikus 30-70%
töörõhust
Paagis peab jõuülekande
normaalpöörlemissagedusel
töötamise ajal tekkima
selgelt nähtav tsirkulatsioon,
kui paak on 50% ulatuses
täidetud veega
2.4.1. Paagi kaas peab olema
terve, kindlalt suletav ning
kinnitatud paagi külge. Kaane
tihend peab olema korras
2.4.2. Paagil peab olema
kaitseklapp üle- ja alarõhu
vältimiseks, sellest ei tohi
olla lekkeid
2.4.3. Paagi täiteava peab
olema varustatud sõelaga.
Sõel peab olema puhas ning
terve
2.4.4. Paagil peab olema
selgelt loetav pritsimisvedeliku tasemenäitur
2.4.5. Pestitsiidi tankurist ei
tohi lekkida pritsmeid, sõela
avad ei või olla suuremad kui
20 mm
2.4.6. Paaki peab olema
võimalik ohutult tühjendada
pritsimisvedelikust ja settest

visuaalselt
Õhurõhu kontroll
rõhumõõturiga

Kui on

Visuaalne talitluse kontroll
suurimal töörõhul ja
suurimate pihustitega

Visuaalne kontroll

Visuaalne kontroll

Visuaalne kontroll.

Visuaalne kontroll

Visuaalne kontroll,
mõõtmine

Kui on

Talitluse kontroll

2.4.7. Kui taimekaitsesead- Visuaalne toimimise
mele on paigaldatud
kontroll
tankimisseade paagi
täitmiseks veega, ei tohi
sellest toimuda tagasivoolu
veevõtuallikasse
2.4.8. Pestitsiidi mahuti
Talitluse kontroll
Kui on
pesur peab toimima.
2.4.9. Taimekaitseseadme nii Talitluse kontroll
Kui on
sise- kui välispesuseadmed
peavad toimima
2.5. Lülitid,
2.5.1. Taimekaitseseadme
Talitluse kontroll; kõikide
rõhumõõtur,
lülitus-, mõõtmis- ja
pihustite korraga sisse- ja
ventiilid,
reguleerimisseadmed peavad väljalülitamine ning ühele
regulaatorid,
olema töökorras
poole pritsimisel teise poole
annustid, muud
pihusite väljalülitamine

mõõturid

2.6. Torud ja
voolikud

2.7. Filtrid

2.5.2. Rõhumõõturi näit peab Visuaalne kontroll
olema olema loetav
operaatori töökohalt
2.5.3. Analoogrõhumõõturi Visuaalne kontroll
skaalajaotis peab olema
järgmine: rõhumõõturil
töörõhuga kuni 5 baari
vähemalt 0,2 baari;
rõhumõõturil töörõhuga
5…20 baari vähemalt 1,0
baari; rõhumõõturil
töörõhuga üle 20 baari
vähemalt 2,0 baari
2.5.4. Analoogrõhumõõturi Mõõtmine
Püstol- ja varspihusti
(välja arvatud kabiinisoleva)
rõhumõõturi
läbimõõt peab olema vähemiinimumläbimõõt
malt 63 mm
võib olla 40 mm
2.5.5. Pritsi rõhumõõturi
Võrdlemine kontrollOsutiga kontrolltäpsus peab olema järgmine: rõhumõõturiga.
rõhumõõturi
± 0,2 baari vahemikus kuni 2 Taimekaitseseadme
läbimõõt peab olema
baari (kaasa arvatud);
rõhumõõturi mõõtmisvähemalt 100 mm.
±10% mõõdetavast väärtu- täpsust kontrollitakse
Kontrollrõhumõõtur
sest töörõhul üle 2 baari
testimisstendis või
peab olema
taimekaitseseadmel (kui on taadeldud vähemalt
võimalus kontrollrõhukord aastas
mõõturi ühendamiseks).
Mõõtmised tehakse
vahemikus 1-5 baari
kasvavas ja kahanevas rõhu
muutumise suunas
ühebaariste vahedega
2.5.6. Rõhuregulaator(id)
Visuaalne kontroll
peavad tagama konstantse taimekaitseseadme
töörõhu, lubatud hälve
rõhumõõturil enne ja 10
seadistatud rõhust on ± 10%. sekundi möödumisel
Pritsimise välja-sisselülitalülitustest
mise järel peab endine rõhk
taastuma 10 sekundi kestel
2.5.7. Kulu-, teepikkuse ja
Kontrolli meetodid
Kontrollitakse, kui on
liikumiskiiruse mõõturite
vastavalt käesoleva tabeli vajadus
lubatud hälve on ± 5%
lisadele 1 ja 2.
Liikumiskiiruse mõõtmisviga
ei või ületada ± 2,5%
2.6.1. Voolikutel ei tohi olla Visuaalne kontroll
nähtavaid hõõrdekohti
2.6.2. Voolikutel ja torudel ei Visuaalne kontroll.
tohi olla järske murdekohti,
mis võivad takistada
pritsimisvedeliku voolamist
2.7.1.Taimekaitseseadmel
Visuaalne kontroll
peavad olema valmistaja-

2.8. Pihustid

tehase poolt ettenähtud
nõuetekohased filtrid
2.7.2. Paigaldatud filtrid
Visuaalne kontroll
peavad olema terved ja
puhtad
2.7.3. Filtrielemendid peavad Visuaalne kontroll
olema vahetatavad
2.8.1. Kõik pihustid peavad Visuaalne kontroll
olema sama tüüpi, sama
suurusega, samast
materjalist ja sama tootja
valmistatud, välja arvatud
eriotstarbelised

2.8.2. Pihustid peavad
vasakul ja paremal pool
paikema sümmeetriliselt,
välja arvatud juhul kui on
teisiti ette nähtud
2.8.3. Pihustite asendit peab
olema võimalik muuta
vastavalt piiskade vajalikule
suunale
2.8.4. Peale taimekaitseseadme seiskamist ei tohi
pihustitest 5 sekundi pärast
olla pritsimisvedeliku
nähtavat tilkumist.
2.8.5. Pihustite ükshaaval
sisse-väljalülitamine.
2.9. Rõhu
2.9.1. Rõhu langus pritsi
langus
rõhumõõturi ja kaugeima
pihusti vahel ei tohi olla üle
15% (välja arvatud üle 5 m
pikkuse voolikuga
püstolpihusti korral
2.9.2. Rõhu muutus
sektsioonide ükshaaval
sulgemise korral ei tohi olla
üle 10%
2.10. Püstjaotu- 2.10.1. Pritsimislahuse
muse ühtlikkus püstjaotumuse variatsioonikoefitsient ei tohi olla üle
10%
2.10.2. Pihusti jõudluse
lubatud hälve nominaalsest
võib olla ± 15%

2.11. Puhur

2.11.1. Kui puhurit on
võimalik välja lülitada
sõltumatult pritsi muudest

Visuaalne kontroll

Toimimise kontroll

Visuaalne kontroll.

Toimimise kontroll.

Kui on selline
võimalus.
Mõõtmine kontrollSoovitatavalt
rõhumõõturiga või kaudselt suurimate pihustitega
pihustite jõudluste
ja neile ettenähtud
võrdlemisega
rõhkude vahemikus

Toimimise kontroll enne ja Juhul kui taimekaitse10 s pärast peale lülitust, vt seadmel on selline
ka p 2.5.6.
sektsioonides surve
reguleerimisvõimalus
a) Arvestuslikult pihustite
jõudluste mõõtmistulemuste järgi
b) Visuaalne hindamine
Kui nominaalse
jõudluse kohta ei ole
andmeid, on lubatud
hälve ± 5% jõudluste
keskmisest
Toimimise kontroll

2.12. Püstol- ja
varspihustid

ajamiga sõlmedest, siis peab
see toimima
2.11.2. Õhuvoo suunurite
Toimimise kontroll
asendi reguleerimisvõimalus
2.12.1. Päästik peab olema Toimimise kontroll
suletult lukustatav ja avatult
mitte, suletult ei tohi olla
jätkuvat tilkumist
212.2. Püstolpihusti jõudluse Toimimise kontroll
ja/või pihusenurga
reguleerimine

Kui on

Kui on

Tabeli 3 lisa 1. Kulumõõturi täpsust l/min võib kontrollida kahel moodusel:
a) mõõdetakse vähemalt 5 pihusti jõudlus l/min, arvutatakse nende keskmine, kogujõudluse
saamiseks korrutatakse see pihustite arvuga ja tulemust võrreldakse kulumõõturi näiduga.
Võib kasutada pihuste põikjaotumuse ühtlikkuse mõõtmisel saadud pihustite jõudluste
mõõtmistulemusi;
b) võrreldakse taimekaitseseadme kulumõõturi ja sellele võimalikult lähedale paigutatud
kontrollkulumõõturi näite.
Mõlema mooduse korral kontrollitakse kulumõõturi täpsust tavalisel töörõhul ja jõuvõtuvõlli
pöörlemissagedusel. Tehakse 3 mõõtmist: 1) kui 30-50% poomi sektsioonidest töötavad; 2) kui 5075% poomi sektsioonidest töötavad; 3) kui poomi kõik sektsioonid töötavad. Saadud tulemused
kirjutatakse üles ja võrreldakse pritsi kulumõõturi näitudega, lubatud suurim hälve on ± 5%.
Kõik mõõtmised tuleb teha võimalikult samal rõhul.
Tabeli 3 lisa 2. Kiirusmõõturi ja läbitud teepikkuse mõõtmistäpsusi võib kontrollida:
a) GPS seadmetega (sh mobiiltelefoniga);
b) tasasel maastikul märgistatud 50 või 100 m pikkuse lõigu läbimiseks kulutatud aja mõõtmise
ja arvutustega. Saadud tulemused kirjutatakse üles ja võrreldakse masinal olevate mõõturite
näitudega, lubatud hälve on ± 5%.

Tabel 4. PÕÕSASTE JA PUUDE PRITSI TEHNILISE KONTROLLI
PROTOKOLL nr ______________
Tehnilise kontrolli
läbiviija nimi,
kontaktandmed
Kontrollijad: nimed,
telefonid
Taimekaitseseadme
omanik
Aadress, postiindeks
Telefon

E-mail

KMKR:

Taimekaitseseadme tootja

Mark

Tehase nr

Väljalaske aasta

Haakimisviis:

rippes

Töölaius, m:

haakes

liikur

Pihustite arv, tk:

Paagi maht, l:

Vastavus eelülevaatuse nõuetele

jah

ei

Taimekaitseseade on nõuetekohane

jah

ei

Tehnilise kontrolli aeg
Kontrollijad (allkirjad)
Tehnilise kontrolli tulemustega nõus
(nimi ja allkiri)
Märkused

1. Vastavus eelülevaatuse nõuetele
1.1. Puhtus
1.2. Ajamite ja nende osade korrasolek
1.3. Hüdroajamite torud ja voolikud
1.4. Raam
1.5. Kokkulapatavad osad
1.6. Puhur
1.7. Esmaabivahendid ja pesemisvõimalus

Jah

Ei

Märkused

Jah

2. Vastavus korrasoleku nõuetele

Ei

Märkused

2.1. Lekked
2. 2. Pump: jõudlus, pulsatsioon, rõhuleevendi
2.3. Segisti
2.4. Paak: kaas, kaitseklapp, sõel, tasemenäitur,
pestitsiidi tankur, tühjendamine, vee tankur,
pestitsiidi mahuti pesur, sise- ja välispesuseadmed
2.5. Lülitid, rõhumõõtur, ventiilid, regulaatorid,
annustid, muud mõõturid
2.6. Torude ja voolikute hõõrde- ja murdekohad
2.7. Filtrid
2.8. Poom: stabiilsus, lõtkud, transpordiasendi
lukustus, sirgsus, pihustikaitse, rõhu langus ja
muutus sektsioonide lülitamistel
2.9. Pihustid: samasus, tilkumine, jõudluste hälve
2.10. Pihuste püstjaotumuse ühtlikkus
2.11. Puhur
Kui on

2.12. Püstol- ja varspihustid
Rõhumõõturi kontroll
Pritsi
rõhumõõturi
näit, baari

Kontrollrõhumõõturi
näit, baari

Hälve,
baari

Pritsi
rõhumõõturi
näit, baari

1,0

4,0

2,0

3,0

3,0

2,0

4,0

1,0

Kontrollrõhumõõturi
näit, baari

5,0
Pritsi rõhumõõturi näit rõhu muutuse/languse kontrollimisel: ............. baari.
Rõhu muutus sektsioonide sulgemisel: ........, ........., …....., ........, ......., ........, ........ baari.
Lubatud on hälve kuni 10%.
Rõhk sektsioonide lõpus: ........, ........, ......., ........, ........, ........, ........ baari.
Lubatud on languse hälve kuni 10%.

Hälve,
baari

Pihustite jõudluste mõõtmistulemused
Pihusti nr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

l/min
Pihusti nr
l/min
Pihusti nr
l/min
Pihusti nr
l/min
Pihusti nr
l/min
Pihusti nr
l/min
Rõhk jõudluste mõõtmisel: ............ baari.

Pihustite keskmine jõudlus ..... .... l/min

Pumba jõudlus: (kui ei mõõdeta kulumõõturiga, siis pihustite arv korrutatud pihustite
keskmise jõudlusega) ........................................ l/min.
Variatsioonikoefitsient: .........................................
Pritsimisvedeliku püstjaotumuse ühtlikkus – variatsioonikoefitsiendi Cv arvutamise valemid:
Cv = S : Xk x 100

kus: S – ruutkeskmine hälve;
Xi – ühe pihusti pihusti jõudlus, l/min;
Xk – jõudluste keskmine, l/min;
n – pihustite arv.

Tabel 5. Taimekaitseseadmete nõuetekohasuse hindamise tabel.
Osa 3. Katmikalade pritsid.
Eelülevaatus. Üldist.
1. Enne taimekaitsesedme tehnilist kontrolli tehakse eelülevaatus, mille eesmärgiks on välistada
igasugused ohud tehnilise kontrolli tegijale ja asjatu ajakulu ilmselgete tõsiste puudustega
taimekaitseseadme tehnilisele kontrollile.
Kui eelülevaatuse nõuded ei ole täidetud, siis tehnilist kontrolli ei jätkata.
2. Taimekaitseseadme omanik või tema esindaja peab viibima eelülevaatuse ja tehnilise kontrolli
juures ning tagama, et teadaolevad puudused on enne tehnilist kontrolli kõrvaldatud.
3. Paak peab olema veega täidetud. Suurema mahuga paagis peab olema vett vähemalt poole
mahuni.
4. Eelülevaatus ja tehniline kontroll tuleb teha kohas, kus on välditud keskkonna reostus ja
veekogude ning veevõtukohtade saastumine ja välistingimused (tuul, vihm, temperatuur) ei mõjuta
kontrolli tulemusi.
1. Eelülevaatuse nõuded ja kontrolli moodused
Kontrollitav
sõlm
1.3. Puhtus

1.2. Ajamite ja
nende osade
korrasolek

1.3. Hüdroajamite torud ja
voolikud

Hindamiskriteerium
Taimekaitseseade, nii selle
seesmised kui välised osad,
sh filtrid, peavad olema
puhtad

Võimalik kontrollmeetod
Märkused
ja -vahend
Visuaalne kontroll
Erilist tähelepanu
tuleb pöörata nende
osade puhtusele,
millega kontrollija
võib kokku puutuda
Visuaalne kontroll

1.2.1. Ajamite ja
jõuülekannete liikuvad osad
peavad olema pritsimiskorras
ning varustatud korras ja
kinnitatud kaitsetega
1.2.2. Jõuülekannete osadel, Visuaalne kontroll
nende liitmikel ja
fiksaatoritel ei või olla
ülemäärase kulumise jälgi
1.2.3. Jõuülekannete
Visuaalne kontroll
kaitsetel ei või olla
deformatsioone ja
rebendeid. Mittepöörlevatel
kaitsetel peavad olema
pöörlema hakkamist
välistavad tõkestid
1.3.1. Hüdrosüsteemist ei
Visuaalne kontroll
tohi olla nähtavaid lekkeid
1.3.2. Hüdrovoolikutel ei tohi Visuaalne kontroll
olla kõrvalpindadest tingitud
ülemääraseid paindeid ja
hõõrdekohti. Neil ei või olla
defekte, nt kulumisjälgi,
lõikeid ja pragusid

Kui on
Kui on

1.3.3. Hüdrotorud peavad
olema kindlalt omal kohal,
neil ei tohi olla olulist
korrosiooni ja vigastusi
1.4. Raam
1.4. Raam ja selle osad ei või
olla deformeerunud,
korrodeerunud või muude
oluliste defektidega, mis
võiksid ohustada masina
jäikust ja tugevust
1.5. Kokkulapa- 1.5.1.Kokkulapatavad osad
tavad osad
peavad olema ettenähtud
asendis kindlalt lukustatavad
1.6. Puhur
1.6.1. Puhur ja selle osad
peavad olema heas
pritsimiskorras ning
pritsimistama ilma
vibratsioonita
1.7. EsmaabiOlemasolu.
vahendid ja
käte/näo pesemise võimalus

Visuaalne kontroll

Kui on

Visuaalne kontroll

Visuaalne kontroll

Kui on

Visuaalne kontroll

Kui on

Visuaalne kontroll

2. Korrasoleku nõuded ja kontrolli moodused
Kontrollitav
sõlm
2.1. Lekked

2. 2. Pump

Võimalik kontrollmeetod
Märkused
ja -vahend
Mitte ühestki
Visuaalne kontroll
Poolenisti täidetud
taimekaitseseadme osast ja mittetöötava ja töötava
paagil kontrollitakse
sõlmest ei tohi esineda
taimekaitseseadmega (nii kogu ulatuses
lekkeid
suletud kui avatud
pragude, aukude või
ventiilidega). Pritsiva
muude vigastuste
seadme kontrollimist on
puudumist
soovitatav teha suurimal
lubatud rõhul
2.2.1. Pumba jõudlus peab Talitluse kontroll.
Kulumõõturi viga ei
olema piisav taimekaitseMõõdetakse kas:
tohi olla suurem kui
seadme pritsimislaiuse ja
1) vedeliku jõudlust
±2% mõõdetavast
suurimate pihustite/otsakute kulumõõturiga 8-10 baarisel väärtusest kui pumba
jaoks ning tagama vähemalt rõhul võimalikult pumba
jõudlus on >100 l/min
90% pritsimisvedeliku
väljundi(te) lähedalt, või: ja 2 l/min kui pumba
nominaalsest jõudlusest
2) rõhumõõturiga
jõudlus on <100 l/min
soovitatavat pritsimisrõhku
otsmise pihusti kohal, või:
3) pihustite jõudlust ja
võrreldakse seda
tabeliandmetega
2.2.2. Rõhu pulseerimine ei Kontrollitakse jõuülekande
tohi ületada 10%
normaalpöörlemissagedusel
Hindamiskriteerium

pritsimisrõhust

2.3. Segisti

2.4. Paak

2.2.3. Rõhuleevendi:
õhurõhk õhukambris peab
olema vahemikus 30-70%
pritsimisrõhust
Paagis peab jõuülekande
normaalpöörlemissagedusel
pritsimistamise ajal tekkima
selgelt nähtav tsirkulatsioon,
kui paak on 50% ulatuses
täidetud veega
2.4.1. Paagi kaas peab olema
terve, kindlalt suletav ning
kinnitatud paagi külge. Kaane
tihend peab olema korras
2.4.2. Paagil peab olema
kaitseklapp üle- ja alarõhu
vältimiseks, sellest ei tohi
olla lekkeid
2.4.3. Paagi täiteava peab
olema varustatud sõelaga.
Sõel peab olema puhas ning
terve
2.4.4. Paagil peab olema
selgelt loetav pritsimisvedeliku tasemenäitur

ja pritsimisrõhul
taimekaitseseadme
rõhumõõturil visuaalselt
Õhurõhu kontroll
rõhumõõturiga

Visuaalne talitluse kontroll
suurimal pritsimisrõhul ja
suurimate pihustitega

Visuaalne kontroll

Visuaalne kontroll

Visuaalne kontroll

Visuaalne kontroll

2.4.5. Pestitsiidi tankurist ei Visuaalne kontroll,
tohi lekkida pritsmeid, sõela mõõtmine
avad ei või olla suuremad kui
20 mm
2.4.6. Paaki peab olema
Talitluse kontroll
võimalik ohutult tühjendada
pritsimisvedelikust ja settest.
2.4.7. Kui taimekaitseseadmele on paigaldatud
tankimisseade paagi
täitmiseks veega, ei tohi
sellest toimuda tagasivoolu
veevõtuallikasse
2.4.8. Pestitsiidi mahuti
pesur peab toimima.
2.4.9. Taimekaitseseadme nii
sise- kui välispesuseadmed
peavad toimima
2.5. Lülitid,
rõhumõõtur,
ventiilid,
regulaatorid,

Kui on

Visuaalne toimimise
kontroll

Talitluse kontroll.

Kui on

Talitluse kontroll

Kui on

2.5.1. Taimekaitseseadme
Talitluse kontroll; kõikide
lülitus-, mõõtmis- ja
pihustite ja sektsioonide
reguleerimisseadmed peavad korraga sisse- ja väljaolema töökorras.
lülitamine (poomiga

annustid, muud
mõõturid

2.6. Injektor

pritsidel sektsioonid ka
ükshaaval)
2.5.2. Rõhumõõturi asukoht Visuaalne kontroll
ja asend peavad võimaldama
näidu selget lugemist.
2.5.3. Analoogrõhumõõturi Visuaalne kontroll
skaalajaotis peab olema
järgmine: rõhumõõturil
pritsimisrõhuga kuni 5 baari
vähemalt 0,2 baari;
rõhumõõturil
pritsimisrõhuga 5…20 baari
vähemalt 1,0 baari;
rõhumõõturil
pritsimisrõhuga üle 20 baari
vähemalt 2,0 baari
2.5.4. Analoogrõhumõõturi Mõõtmine
(välja arvatud kabiinisoleva)
läbimõõt peab olema vähemalt 63 mm.
2.5.5. Pritsi rõhumõõturi
Võrdlemine kontrolltäpsus peab olema järgmine: rõhumõõturiga.
± 0,2 baari vahemikus kuni 2 Taimekaitseseadme
baari (kaasa arvatud);
rõhumõõturi mõõtmis±10% mõõdetavast väärtu- täpsust kontrollitakse
sest pritsimisrõhul üle 2 baari testimisstendis või
taimekaitseseadmel (kui on
võimalus kontrollrõhumõõturi
ühendamiseks). Mõõtmised
tehakse vahemikus 1-5
baari kasvavas ja kahanevas
rõhu muutumise suunas
ühebaariste vahedega
2.5.6. Rõhuregulaator(id)
Visuaalne kontroll
peavad tagama konstantse taimekaitseseadme
pritsimisrõhu, lubatud hälve rõhumõõturil enne ja 10
seadistatud rõhust on ± 10%. sekundi möödumisel
Pritsimise välja-sisselülitalülitustest
mise järel peab endine rõhk
taastuma 10 sekundi kestel
2.5.7. Kulu-, teepikkuse ja
Kulumõõturi kontrolli
liikumiskiiruse mõõturite
meetod käesoleva tabeli
lubatud hälve on ± 5%
lisas 1. Liikumiskiiruse
mõõtmisviga ei või ületada
± 2,5% (vt p.2.14.2)
2.6.1. Injektorist ja selle
Visuaalne kontroll
lisaseadistest ei tohi olla
lekkeid ja tagasivoole
2.6.2. Kemikaali tegelik kulu Mõõtmine puhta veega
ei või etteantust erineda

Püstol- ja varspihusti
rõhumõõturi
miinimumläbimõõt
võib olla 40 mm
Osutiga kontrollrõhumõõturi
läbimõõt peab olema
vähemalt 100 mm.
Kontrollrõhumõõtur
peab olema
taadeldud vähemalt
kord aastas

Kontrollitakse, kui on
vajadus

Kui on

2.7. Torud ja
voolikud

2.8. Filtrid

2.9. Poom ja
pihustid

rohkem kui ± 10%
2.7.1. Voolikutel ei tohi olla
nähtavaid hõõrdekohti
2.7.2. Voolikutel ja torudel ei
tohi olla järske murdekohti,
mis võivad takistada
pritsimisvedeliku voolamist
2.8.1.Taimekaitseseadmel
peavad olema valmistajatehase poolt ettenähtud
nõuetekohased filtrid
2.8.2. Paigaldatud filtrid
peavad olema terved ja
puhtad
2.8.3. Filtrielemendid peavad
olema vahetatavad
2.8.4. Täis paagiga peab
olema võimalik puhastada
filtreid ilma pritsimisvedeliku
mahavalgumiseta
2.9.1. Peale taimekaitseseadme seiskamist ei tohi
pihustitest 5 sekundi pärast
olla pritsimisvedeliku
nähtavat tilkumist
2.9.2. Poom peab olema
stabiilne igas suunas,
liitekohtades ei tohi olla
lõtkusid
2.9.3. Pihustite alumiste
otste kõrguste erinevus
maapinnast ei tohi olla
suurem kui 10 cm või 0,5%
poomi pritsimislaiusest
2.9.6. Poom peab rõhttasapinnas olema sirge, poomi
otste lubatud kaardumine
mõõdetuna keskpunkti
suhtes võib olla kuni ± 2,5%
2.9.7. Kõik pihustid peavad
olema sama tüüpi, sama
suurusega, samast
materjalist ja sama tootja
valmistatud, välja arvatud
eriotstarbelised
2.9.8. Pihustid peavad
vasakul ja paremal pool
paikema sümmeetriliselt,
välja arvatud juhul kui on
teisiti ette nähtud

Visuaalne kontroll
Visuaalne kontroll

Visuaalne kontroll

Visuaalne kontroll

Visuaalne kontroll
Toimimise kontroll

Välja arvatud filtris ja
voolikus olev
pritsimisvedelik

Visuaalne kontroll

Visuaalne kontroll

Visuaalne kontroll ja
mõõtmine

Rõhtpoomiga
pritsidel.

Visuaalne kontroll ja
mõõtmine

Rõhtpoomiga
pritsidel.
Vt joonist tabeli
lisas 2

Visuaalne kontroll

Visuaalne kontroll

Püstpoomiga pritside

2.10. Rõhu
langus

2.11. Pritsimisvedeliku jaotumusühtlikkus

2.9.9. Pihustite ükshaaval
sisse-väljalülitamine
2.10.1. Rõhu langus pritsi
rõhumõõturi ja kaugeima
pihusti vahel ei tohi
rõhtpoomidel olla üle 10 ja
püstpoomil olla üle 15%
(välja arvatud üle 5 m
pikkuse voolikuga
püstolpihusti korral
2.10.2. Rõhu muutus
sektsioonide ükshaaval
sulgemise korral ei tohi olla
üle 10%.
2.11.1. Kontrollimisvariandid
a ja b: pritsimisvedeliku
põikjaotumuse variatsioonikoefitsient ei tohi olla üle
10%;
c: rennlaual peavad ujukid
jääma kolme joone vahele
2.11.2. Pritsimisvedeliku
püstjaotumuse ühtlikkus

2.11.3. Pihusti jõudluse
lubatud hälve nominaalsest
võib olla ± 15%

2.12. Püstol- ja
varspihustid

2.13. Puhur

2.14. Liikurpritsid

Toimimise kontroll

Kui on selline
võimalus
Mõõtmine kontrollSoovitatavalt
rõhumõõturiga või kaudselt suurimate pihustitega
pihustite jõudluste
ja neile ettenähtud
võrdlemisega
rõhkude vahemikus

Toimimise kontroll enne ja Juhul kui taimekaitse10 s pärast peale lülitust, vt seadmel on selline
ka p 2.5.6.
sektsioonides surve
reguleerimisvõimalus
a) Mõõtmine skanneriga.
b) Arvestuslikult pihustite
jõudluste mõõtmistulemuste järgi.
c) Visuaalne hindamine
rennlaual
a) Arvestuslikult pihustite
jõudluste mõõtmistulemuste järgi.
b) Visuaalne hindamine
Mõõtmine

Kui nominaalse
jõudluse kohta ei ole
andmeid, on lubatud
hälve ± 5% jõudluste
keskmisest
Kui on

2.12.1. Päästik peab olema Toimimise kontroll
suletult lukustatav ja avatult
mitte, suletult ei tohi olla
jätkuvat tilkumist.
2.12.2. Püstolpihusti jõudluse Toimimise kontroll
Kui on
ja/või pihusenurga
reguleerimine.
2.13.1. Kui puhurit on
Toimimise kontroll
Kui on
võimalik välja lülitada
sõltumatult pritsi muudest
ajamiga sõlmedest, siis peab
see toimima
2.13.2. Õhuvoo suunurite
Toimimise kontroll
Kui on
asendi reguleerimisvõimalus
2.14.1. Käiguosa ja ajam
Visuaalne ja toimimise
(rattad, rullid, mootor, aku kontroll
jne) peavad olema töökorras
2.14.2. Robotpritside
Võimaliku pikkusega
liikumiskiiruse hälve ettedistantsi ja selle läbimiseks
antust võib olla kuni ± 10% kulunud aja mõõtmistega
ning arvutusega

Tabeli 5 lisa 1. Kulumõõturi täpsust l/min võib kontrollida kahel moodusel:
a) mõõdetakse vähemalt 5 pihusti jõudlus l/min, arvutatakse nende keskmine, kogujõudluse
saamiseks korrutatakse see pihustite arvuga ja tulemust võrreldakse kulumõõturi näiduga.
Võib kasutada pihuste põikjaotumuse ühtlikkuse mõõtmisel saadud pihustite jõudluste
mõõtmistulemusi;
b) võrreldakse taimekaitseseadme kulumõõturi ja sellele võimalikult lähedale paigutatud
kontrollkulumõõturi näite.
Mõlema mooduse korral kontrollitakse kulumõõturi täpsust tavalisel pritsimisrõhul ja
jõuvõtuvõlli pöörlemissagedusel. Tehakse 3 mõõtmist: 1) kui 30-50% poomi sektsioonidest
pritsimistavad; 2) kui 50-75% poomi sektsioonidest pritsimistavad; 3) kui poomi kõik sektsioonid
pritsimistavad. Saadud tulemused kirjutatakse üles ja võrreldakse pritsi kulumõõturi näitudega,
lubatud suurim hälve on ± 5%.
Kõik mõõtmised tuleb teha võimalikult samal rõhul.
Tabeli 5 lisa 2. Poomi kaardumise mõõtmisskeem: 1 – poomi keskkoht; d – poomi otsa hälve

Näide: kui poomi laius on 12 m, võib d olla kuni 15 cm

Tabel 6. KATMIKALADE PRITSI TEHNILISE KONTROLLI
PROTOKOLL nr ______________
Tehnilise kontrolli
läbiviija nimi,
kontaktandmed
Kontrollijad: nimed,
telefonid
Taimekaitseseadme
omanik
Aadress, postiindeks
Telefon

E-mail

KMKR:

Taimekaitseseadme tootja

Mark

Tehase nr

Väljalaske aasta

Haakimisviis:

rippes

Töölaius, m:

haakes

liikur

Pihustite arv, tk:

Paagi maht, l:

Vastavus eelülevaatuse nõuetele

jah

ei

Taimekaitseseade on nõuetekohane

jah

ei

Tehnilise kontrolli aeg
Kontrollijad (allkirjad)
Tehnilise kontrolli tulemustega nõus
(nimi ja allkiri)
Märkused

1. Vastavus eelülevaatuse nõuetele
1.1. Puhtus
1.2. Ajamite ja nende osade korrasolek
1.3. Hüdroajamite torud ja voolikud
1.4. Raam
1.5. Kokkulapatavad osad
1.6. Puhur

Jah

Ei

Märkused

1.7. Esmaabivahendid ja pesemisvõimalus
Jah

2. Vastavus korrasoleku nõuetele

Ei

Märkused

2.1. Lekked
2. 2. Pump: jõudlus, pulsatsioon, rõhuleevendi
2.3. Segisti
2.4. Paak: kaas, kaitseklapp, sõel, tasemenäitur,
pestitsiidi tankur, tühjendamine, vee tankur,
pestitsiidi mahuti pesur, sise- ja välispesuseadmed
2.5. Lülitid, rõhumõõtur, ventiilid, regulaatorid,
annustid, muud mõõturid
Kui on

2.6. Injektor
2.7. Torude ja voolikute hõõrde- ja murdekohad
2.8. Filtrid
2.9. Poom ja pihustid: stabiilsus, lõtkud, sirgsus,
pihustite kaitse ja samasus, tilkumine
2.10. Rõhu langus ja muutus sektsioonide
lülitamistel
2.11. Pihuste põik- ja püstjaotumuse ühtlikkus
2.12. Püstol- ja varspihustid

Kui on

2.13. Puhur

Kui on

2.14. Liikurprits
Rõhumõõturi kontroll
Pritsi
Kontrollrõhumõõturi rõhumõõturi
näit, baari
näit, baari

Hälve,
baari

Pritsi
rõhumõõturi
näit, baari

1,0

4,0

2,0

3,0

3,0

2,0

4,0

1,0

Kontrollrõhumõõturi
näit, baari

Hälve,
baari

5,0
Pritsi rõhumõõturi näit rõhu muutuse/languse kontrollimisel: ............. baari.
Rõhu muutus sektsioonide sulgemisel: ........, ........, …...., ......., ......., ......., ....... baari.
Lubatud on hälve kuni 10%.
Rõhk sektsioonide lõpus: ........, ........, ......., ........, ........, ........, ........ baari.
Lubatud on languse hälve kuni 10%.

Pihustite jõudluste mõõtmistulemused
Pihusti nr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

l/min
Pihusti nr
l/min
Pihusti nr
l/min
Pihusti nr
l/min
Pihusti nr
l/min
Pihusti nr
l/min

Rõhk jõudluste mõõtmisel: ............ baari.

Pihustite keskmine jõudlus ......... l/min

Pumba jõudlus: (kui ei mõõdeta kulumõõturiga, siis pihustite arv korrutatud pihustite
keskmise jõudlusegaga) ........................................ l/min.
Variatsioonikoefitsient: .........................................
Pritsimisvedeliku jaotumuse ühtlikkus – variatsioonikoefitsiendi Cv arvutamise valemid:
Cv = S : Xk x 100

kus:
S – ruutkeskmine hälve;
Xi – ühe pihusti pihusti jõudlus, l/min;
Xk – jõudluste keskmine, l/min;
n – pihustite arv.

Tabel 7. Pestitsiidide säästva kasutamise direktiivi 2019 aasta muudatusettepaneku SI nr 438
punkti 2(d) alapunktis 2 osutatud kontrollitavate ja sertifitseeritavate pestitsiididega töötlemise
seadmete erinevate tüüpide või klasside täpsustatud loetelu, standardid, mida tuleb täita ja
kontrollimise minimaalne sagedus
Kohaldatakse alates 2019. aasta septembrist. Esialgne igat tüüpi pestitsiididega töötlemise seadmete
tehniline kontroll tuleb nüüd läbi viia, kui seadmed on 3 aastat vanad.

Pestitsiididega
töötlemise seadmete
tüüp või klass
Rõhtpoomiga pritsid
>3m (põllupritsid)
Puude ja põõsaste
pritsid
Rõhtpoomiga pritsid
<3 m kaasa arvatud
ATV-del
Raudteepritsid

Katmikalade pritsid
Puhistid

Graanulite (nälkjate
tõrjeks) laoturid
Pintseldid
Udustid

Kontrolli standard

EN ISO: 16122
(Part 2)
EN ISO 16122
(Part 3)
EN ISO: 16122
(Part 2)
SPISE Advice: 2. Volume:
ISSN 2364-7574.
December 20161
EN ISO 16122 (Part 4)
SPISE Advice: 1. Volume:
ISSN 2364-7574.
January 20192
SPISE Advice: 09.2018
SPISE Advice on
koostamisel
SPISE Advice on koostamisel

Kuupäev, milleks
on vajalik teha
üle 3 aasta
Hilisemate kontrollide
vanuste
sagedus
seadmete
esmane ülevaatus
26.11.2016
26.11.2016
31.12.2020

26.11.2016

Iga 5 aasta järel kuni
01.01.2020, seejärel
iga 3 aasta tagant
Iga 3 aasta tagant
alates esmase
kontrolli kuupäevast
Igal aastal alates
esmase kontrolli
kuupäevast

31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020

Iga 3 aasta tagant
alates esmase
kontrolli kuupäevast

31.12.2020
31.12.2020

1 https://spise.julius-kuehn.de/index.php?menuid=34
2 https://spise.julius-kuehn.de/index.php?menuid=34
Märkus: SPISE (Standardised Procedure for the Inspection of Sprayers in Europe) on on
rahvusvaheline teadlastest ja spetsialistidest koosnev töörühm, kes tegeleb taimekaitseseadmete
tehnilise kontrolli meetodite ja juhendite väljatöötamisega.
http://www.pcs.agriculture.gov.ie/media/pesticides/content/sud/equipmentinspectors/Schedule%2
0of%20types%20of%20sprayers%20requiring%20to%20be%20tested%20and%20inspection%20freq
uency%20-%20September%202019.pdf

Tabel 8. Soome taimekaitseseadmete nõuetekohasuste hindamiste võrdlus
nõuetekohasuste hindamiste kavanditega Eestis.
1. Eelülevaatuse nõuded
1.4. Puhtus.
1.2. Ajamid ja nende osade
korrasolek
1.3. Hüdroajamite torud ja
voolikud
1.4. Raam
1.5. Kokkulapatavad osad
1.6. Puhur
1.7. Esmaabivahendid ja pesemise
võimalus

Põõsaste
Põllupritsid ja puude
pritsid

Katmikalapritsid

vastavad
vastavad

vastavad
vastavad

vastavad
vastavad

vastavad

vastavad

vastavad

vastavad
vastavad
vastavad
vastavad

vastavad
vastavad
vastavad
vastavad

vastavad
vastavad
vastavad
vastavad

vastavad
vastavad

vastavad
vastavad

vastavad
vastavad

Märkused
Erinevused on mitteolulised. Mõlemas
riigis on aluseks
võetud direktiiv
2009/128/EL, kohalik
taimekaitseseadus ja
standardi EN ISO:
16122 osa 1.

2. Korrasoleku põhinõuded
2.1. Lekked
2. 2. Pump: jõudlus, pulsatsioon,
rõhuleevendi

Erinevused on mitteolulised. Mõlemas
riigis on aluseks
võetud direktiiv
2009/128/EL, kohalik
taimekaitseseadus ja
standardi EN ISO:
16122 osad 2, 3, 4.
Erinevalt Eestis
tabelitena
vormistatud nõuetest
on Soomes nõuded
esitatud tekstidena ja
illustreeritud
selgitavate piltidega.

2.3. Segisti
vastavad vastavad
vastavad
2.4. Paak: kaas, kaitseklapp, sõel,
vastavad vastavad
vastavad
tasemenäitur, pestitsiidi tankur,
tühjendamine, vee tankur,
pestitsiidi mahuti pesur, sise- ja
välispesuseadmed
2.5. Lülitid, rõhumõõtur, ventiilid,
vastavad vastavad
vastavad
regulaatorid, annustid, muud
mõõturid
2.6. Torude ja voolikute hõõrde- ja vastavad vastavad
vastavad
murdekohad
2.7. Filtrid
vastavad vastavad
vastavad
2.8. Poom: stabiilsus, lõtkud,
vastavad vastavad
vastavad
transpordiasendi lukustus, sirgsus,
pihustikaitse, rõhu langus ja
muutus sektsioonide lülitamistel
2.9. Pihustid: samasus, tilkumine
vastavad vastavad
vastavad
2.10. Pritsimisvedeliku jaotumuse
vastavad vastavad
vastavad
ühtlikkus
2.11. Puhur
vastavad vastavad
vastavad
2.12. Püstol- ja varspihustid
vastavad vastavad
vastavad
Protokollide vormid
Ettepanek on võtta Eestis protokollide uute vormide
põhimõtteliseks eeskujuks Soomes kasutatavad vormid
Tehniliste kontrollide sagedused
Vastavad, kui viiakse kooskõlla direktiivi 2009/128/EL
parandustes nõutud sagedustega

Tabel 9. Läti taimekaitseseadmete nõuetekohasuste hindamise võrdlus
nõuetekohasuste hindamiste kavanditega Eestis.
1. Eelülevaatuse nõuded
1.5. Puhtus.
1.2. Ajamid ja nende osade
korrasolek
1.3. Hüdroajamite torud ja voolikud
1.4. Raam.
1.5. Kokkulapatavad osad
1.6. Puhur
1.7. Esmaabivahendid ja pesemise
võimalus.

Põllupritsid

Põõsaste ja
puude pritsid

Vastavad
Põhinõuete all;
vastavad

Märkused
Eelülevaatus ei vasta
punkthaaval standardi
„EVS-EN ISO 161221:2015. Põllumajandusja metsatöömasinad.
Kasutusel olevate
pritside kontrollimine.
Osa 1: Üldine“
nõuetele, kuid koos
põhinõuetega on
vastavused olemas

2. Korrasoleku põhinõuded
2.1. Lekked
Vastavad
2. 2. Pump: jõudlus, pulsatsioon,
Ei mõõdeta kas pumba jõudlus on
rõhuleevendi
piisav, muus osas vastab
2.3. Segisti
Vastavad
2.4. Paak: kaas, kaitseklapp, sõel,
Vastavad
tasemenäitur, pestitsiidi tankur,
tühjendamine, vee tankur, pestitsiidi
mahuti pesur, sise- ja välispesuseadmed
2.5. Lülitid, rõhumõõtur, ventiilid,
Puudub nõue analoogrõhumõõturi
regulaatorid, annustid, muud
vähima läbimõõdu kohta ja on
mõõturid
erinevus lubatud hälbe väärtuses;
rõhumõõturi kontroll ainult 2
baarisel rõhul, muus osas vastavad
2.6. Torude ja voolikute hõõrde- ja
Vastavad
murdekohad
2.7. Filtrid
Vastavad
2.8. Poom: stabiilsus, lõtkud,
transpordiasendi lukustus, sirgsus,
pihustikaitse, rõhu langus ja muutus
sektsioonide lülitamistel
2.9. Pihustid: samasus, tilkumine

2.10. Pritsimisvedeliku põik- ja
püstjaotumuse ühtlikkus
2.11. Puhur

Nõuete koostamisel on
aluseks võetud direktiiv
2009/128/EÜ ja Läti
taimekaitseseadus.
Puuduvad viited nii
vanadele kui uutele
asjakohastele
standarditele
(meetoditele) ja/või
teistele juhendmaterjalidele.

Eesti ja Läti TK nõudeid
võrreldi sisuliselt
tehnilise kontrolli
protokolli järgi, sest
selles on need Läti
Üldiselt vastavad, kuid puudub määruses toodud
nõue mõõta või kaudselt hinnata üksikasjalikult.
rõhu langust ja muutusi
sektsioonide lülitamistel
Ei kontrollita
Vastavad
pihustite mittetilkumist peale
seiskamist,
muus osas
vastavad
Ainult visuaalne hindamine
Vastavad

2.12. Püstol- ja varspihustid
Protokollide vormid

Tehniliste kontrollide sagedus

Puuduvad
Põhimõtteliselt vastavad.
TK protokollide vormid on põhimõtteliselt sarnased Eestis
2005. a kehtestatud vormiga. Eestis kavandatud uute
vormide eeskujuks on Soomes kehtestatud vormid ja on
tunduvalt lihtsamad
Vastavad, kui viiakse kooskõlla direktiivi 2009/128/EL
parandustes nõutud sagedustega

Tabel 10. Stickers of member states

