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Vandmængder – optimer din
sprøjtning

Hvad bygger det på

• LD 025 2 bar = 125 l/ha 7,8 km/t
• LD 025 3 bar = 250 l/ha 4,8 km/t

•MD 025 2 Bar = 125 l/ha 7,8 km/t
•MD 025 3 Bar = 250 l/ha 4,8 Km/t

3 km/t stærkere og 2 bar
frem for 3 bar.

Mathias Lauritzen
Kilde: Gefion

Svampeforsøg i Vinterhvede

HotSpot på Maglegaarden
AgroPro ”ForsØj”

Kilde : Seges

AgroPro

Sprøjtetidspunkt
Km/t

L/ha

Kl.

16
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14
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200
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Merudbytte.
10,24 hkg
3,15 hkg

7,09 hkg

11,5hkg

0,1 hkg
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3,4 hkg
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200
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11,6 hkg
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8,4 hkg
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Gennemsnitsforsøg over 6 år.
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Kilde: Landwirtschaftskammer (LWK)
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Køreplan

Svampesprøjtning

Ukrudtssprøjtning
Efterår (Sortjord)
Ukrudtssprøjtning
tidlig forår ( Vintersæd)
Insektsprøjtning

( Afhænger at tæthed i afgrøden,
aktivitet og temperatur )

Tidlig
morgen
(l/ha)

Middag
(l/ha)

100 – 160

125-200

80 – 120

150 – 200 +

80-150

125-150

110-200

110-200

( Obs på afløb !!)

Rettidighedseffekten
• 125 l/ha 7,8 km/t 150 ha hvede = 12 timer
• 250 l/ha 4,8 Km/t 150 ha hvede = 20 timer

Aften/nat
( Våde planter )

(l/ha)

90 - 120

80 - 120

(På tør jord )

Forskel på 8 timer

110-150

250 l/ha i en 5000 l sprøjte = 7,5 tankefulde
125 l/ha * 5000 l sprøjte = 3,75 tankfulde

110-200

De rigtige vandmængder - på de rigtige tidspunkter - på de rigtige steder !!

( lav temperatur)

Sprøjtetimer pr uge

pH i Sprøjtevæsken

Forår og efterår

Husk fortsat at afstemme pH i sprøjtevæsken så
det bliver på samme niveau som plantens pH
5-6

Ca.8 t

250 l/ha 4,8 km/t = 7,4 ha /t = 128,8 ha om ugen
125 l/ha 7,8 km/t = 12,5 ha/t = 217.5 ha om ugen
100 l/ha 16 km/t = 17 ha/t = 295,8 ha om ugen

SU-midler i tanken

Men hold øje med PH
167 ha

Insekticiderne
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Eksempler på midler som er ustabile
ved højt PH

Svidningsskader

Flydende gødning – svidninger

Gode råd

 Sprøjt

kun på tørre planter hvis ikke det regner.

( Et godt vokslag beskytter planten bedst )

Kilde: Farm test

Danske og svenske forsøg har ikke kunne konstatere udbyttetab ved 15 %
svidning af faneblad. Men ved 32 % svidning kunne der konstateres et
udbyttetab på 2,6 hkg/ha

•
•
•
•

Gødningsdyser

Driblerør 100 - 1000L/ha
Lodrette stråle
Mindre vindfølsom
krav – flowbaseret
sprøjte

 Sprøjt gerne før ”sikker” regn. Helst med udsigt til over
3 mm regn. ( Få dråber regn gør mere skade end gavn)
 Kør ikke i direkte sol
 Kør aldrig før eller i frostvejr
 Kørsel i overskyet vejr svider mindre og
nedsætter risikoen for fordampning
 Benyt gødningsdyser eller driblerør

Sprøjteopgaver er
Ikke ens – variér
vandmængde og
fart efter
forholdene.

Afslutningsdias
En forkert dråbe på
det rigtige
tidspunkt er bedre
end en rigtig dråbe
på det forkerte
tidspunkt.

Management kan
forbedre dine
gødnings og
sprøjteopgaver
væsentligt
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