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Liite II

Levitysvälinetyypit, levitysvälineiden testausaikataulut ja testauksesta
vapauttaminen
Testausaikatauluryhmä 1:
Testaus on tullut suorittaa 26.11.2016 mennessä. Tämän jälkeen testausväli on viisi vuotta
vuoden 2020 loppuun asti, jonka jälkeen testausväli on kolme vuotta.
Kasvinsuojeluaineiden levitysvälinetyypit
Vaakasuoralla ruiskutuspuomilla varustetut levitysvälineet, joiden
A
puomi on yli 3 metriä, mukaan lukien kylvökoneeseen asennetut
kasvinsuojeluruiskut ja riviruiskut
B

Levitysvälineet pensaiden ja puiden ruiskutukseen

C

Kiinteästi asennetut ja osaksi liikuteltavat levitysvälineet, joissa
ruiskun säiliö ≥ 25 l tai käyttöpaine on ≥ 15 bar tai puomi on yli 3
metriä leveä

D

Puimuriin asennetut levitysvälineet, yli tai alle 3 metriä

E

Junaan asennetut levitysvälineet

F
G

Ilma-alukseen asennetut levitysvälineet
Muut kuin kohdassa H−R tarkoitetut välineet

Levitysvälinetyyppeihin A−G kuuluvien uusien levitysvälineiden, jotka täyttävät liitteen I
kohdan II vaatimukset, ensimmäinen testaus on tehtävä viiden vuoden sisällä
levitysvälineen hankinnasta.
Testausaikatauluryhmä 2:
Testaus ensimmäisen kerran 26.11.2026 mennessä, jonka jälkeen testausväli on 10 vuotta.
Kasvinsuojeluaineiden levitysvälinetyypit
Vaakasuoralla ruiskutuspuomilla varustetut levitysvälineet, mukaan
H
lukien riviruiskut, joiden puomi on korkeintaan 3 metriä leveä
I

Kiinteästi asennetut ja osaksi liikuteltavat levitysvälineet, joissa
ruiskun säiliö on alle 25 l ja käyttöpaine on alle 15 bar ja puomi on
korkeintaan 3 metriä leveä

J

Paikalliskäyttöön tarkoitetut sumuruiskut ja kuumasumutuslaitteet
(kylmä- ja kuumasumuruiskut), pois lukien kannettavat ja
käsikäyttöiset

K

Kylvökoneeseen asennettu jauhepeittain

L
M

Siementen teolliset peittauslaitteet
Sivelylaitteet, pois lukien kannettavat ja reppuruiskutyyppiset
sivelylaitteet

Levitysvälinetyyppeihin H−M kuuluvien uusien levitysvälineiden, jotka hankitaan 26.11.2026
jälkeen ja jotka täyttävät liitteen I kohdan II vaatimukset, ensimmäinen testaus on tehtävä
kymmenen vuoden sisällä levitysvälineen hankinnasta.
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Testauksesta vapautetut levitysvälineet:
Kasvinsuojeluaineiden levitysvälinetyypit
N
Kannettavat levitysvälineet ja reppuruiskut
O
P
R

Viljaruuviin asennetut peittauslaitteet
Perunanpeittauslaitteet varastossa tai istutuskoneessa, pois lukien
puomiruiskutyyppiset perunanpeittauslaitteet
Juurikäävän torjunta-aineen tai vastaavan torjunta-aineen
levittämiseen metsässä käytettävät levitysvälineet
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