Funksjonstest av sprøyteutstyr
Alle åkersprøyter og tåkesprøyter i yrkesmessig bruk skal funksjonstestes
minst hvert 3. år. Er ditt sprøyteutstyr funksjonstestet?
Funksjonstesten er obligatorisk
Funksjonstest av sprøyter i yrkesmessig
bruk er obligatorisk. Sprøyteutstyret skal
funksjonstestes hvert 3. år, og må oppfylle
gjeldende krav for å bli godkjent.
Etter godkjenning blir sprøyta påført et
registreringsmerke som viser at den
oppfyller gjeldende krav. Det er svært viktig
at brukeren kan dokumentere at utstyret er i
god stand.

Bilde 1: Testutstyr for tåkesprøyte

Figur 1: Godkjente sprøyter får
registreringsmerke. Godkjenningen gjelder
for 3 år.

Funksjonstest av sprøyteutstyr er en viktig
del av autorisasjonskurset, og skal gi
opplæring i innstilling og bruk av eget
sprøyteutstyr. Det er derfor krav om at
bruker skal være tilstede under testen.

Figur 2: Ca. 95 % av alle sprøyter blir godkjent.
Mer enn 50 % av sprøytene har feil eller
mangler som blir utbedret ved funksjonstest.
Dette betyr bedre sprøytekvalitet.

Hva får du ut av funksjonstesten?
• Opplæring i innstilling og bruk av egen
sprøyte
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• Opplæring i egenkontroll – utføres minst
én gang pr. sesong
Bilde 2: Testutstyr for åkersprøyte

Ikke godkjent

46 %

• Klarhet i feil og mangler ved sprøyta
• Hjelp til oppretting av feil og mangler
• Ei sprøyte i god stand og som blir riktig
brukt gir bedre biologisk virkning

51 %

• Bedre sprøytekvalitet betyr spart
preparat- kostnad
• Dokumentasjon som viser at sprøyteutstyret oppfyller gjeldende krav.
Hvor finner du din lokale teststasjon?
Funksjonstesten skal utføres av testere som
er godkjente av Mattilsynet. Testutstyret er
samlet på en mobil enhet, og testeren kan
derfor komme hjem til den enkelte bruker.

Figur 3: De fleste feil er enkle å utbedre.
Feil på dyser og manometer er mest hyppig
(ca. 40 %).
Reintvannstank bedrer arbeidsmiljøet, og er
enkel å ettermontere.
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Bilde 3 og 4: God fordeling gir god sprøytekvalitet (øverst), mens ujamn fordeling (nederst)
kan gi dårlig biologisk virkning.

De som ikke har testet sprøytene, må ta
kontakt
med
en
lokal
teststasjon.
Maskinfirmaer,
landbruksrådgivingen
og
private veiledere utfører funksjonstest.
Oversikt over testenheter finnes på:
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