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OFERTA WDROŻENIOWA 
 

Model EOS do oceny opryskiwaczy pod kątem ich potencjalnego  
zagrożenia dla środowiska  

 

Słowa kluczowe: opryskiwacz polowy, opryskiwacz sadowniczy, technika ochrony, 
ochrona środowiska 

 
Opis wdrożenia 
 
Model EOS (Envorinmentally Optimized 

Sprayer) umożliwia ocenę opryskiwaczy po-

lowych i sadowniczych pod kątem ich po-

tencjalnych możliwości w obniżeniu ryzyka 

skażenia środowiska, poprzez parametrycz-

ne wartościowanie poszczególnych elemen-

tów wyposażenia opryskiwaczy. Rozwiąza-

nia techniczne elementów i podzespołów 

opryskiwaczy zostały skategoryzowane we-

dług następujących parametrów: (i) Obszary 

Ryzyka: napełnianie opryskiwacza, skażenie 

wewnętrzne, skażenie zewnętrzne, straty 

i znoszenie cieczy, pozostałości cieczy; (ii) 

Problemy – zadania lub operacje do realiza-

cji w ramach każdego z obszarów ryzyka; 

(iii) Technologie – techniczne metody służą-

ce rozwiązaniu problemów. Poszczególnym 

parametrom przypisano procentowe warto-

ści określające ich istotność w ograniczeniu 

ryzyka skażenia środowiska, a szczegóło-

wym rozwiązaniom technicznym przypisano 

punkty od 0 do 10, opisujące znaczenie tych 

rozwiązań w ramach zdefiniowanych tech-

nologii. Ten sposób wartościowania po-

szczególnych kategorii pozwolił na opraco-

wanie algorytmu obliczania dla każdego 

rozwiązania technicznego opryskiwacza 

wartości liczbowej, wyrażającej potencjał 

w ograniczeniu zagrożenia dla środowiska. 

Zsumowanie wartości wszystkich rozwiązań 

zastosowanych na opryskiwaczu daje jego 

ocenę środowiskową.  

Model EOS został opracowany przez 5 oso-

bowy zespół ekspertów z Niemiec, Włoch, 

Szwecji i Polski, przy wsparciu Europejskiej 

Grupy Roboczej, w skład której weszli re-

prezentanci różnych środowisk z krajów UE. 

Model oferowany jest w różnych wersjach 

językowych, także po polsku, i jest udostęp-

niony w internecie w formie interaktywnego 

oprogramowania. Adres strony internetowej 

z polską wersją modelu EOS: 

http://prototype.topps-eos.org/?LANG=PL  

Częścią oferty dostępnej na ww. stronie in-

ternetowej jest także obszerny podręcznik 

opisujący cechy, zalety i wady różnych roz-

wiązań technicznych, stosowanych w opry-

skiwaczach oraz ich znaczenie w redukcji 

ryzyka skażenia środowiska (w wersji an-

gielskiej).    

 

http://prototype.topps-eos.org/?LANG=PL


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obszary ryzyka i problemy oraz ich istotność (%) w ograniczeniu ryzyka skażenia środowiska  
przyjęte w algorytmie modelu EOS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Model EOS w formie interaktywnej aplikacji internetowej oraz podręcznik opisujący cechy, zalety  
i wady różnych rozwiązań technicznych stosowanych w opryskiwaczach oraz ich znaczenie  

w redukcji ryzyka skażenia środowiska (wersja angielska)  
 

Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne  
 

Model EOS jest jedynym w swoim rodzaju narzędziem, mającym na celu opracowanie 

koncepcji nowych konstrukcji opryskiwaczy bezpiecznych dla środowiska oraz pomaga-

jącym użytkownikom w dokonaniu właściwego ich wyboru.  
 

Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa 
 

Model EOS przeznaczony jest dla producentów opryskiwaczy, dealerów sprzętu ochro-

ny roślin, doradców oraz dla użytkowników opryskiwaczy   

 
Twórcy oferty wdrożeniowej:  
Zakład Agroinżynierii Roślin Ogrodni-
czych 
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