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Mange gode grunde…..

..til hvad der afgør valg 

ved påfyldning af 

marksprøjten:

• Aktuelt efter situationen

• Direkte efter planen

• Tømmer 

dunken/kemirummet

• Et godt tilbud

• ”Skal på ferie næste 

uge”



Blandingsprodukter: vil selv?



Blandingsprodukter: kan selv?

• Blandingsberegner (link til AgroPro

regneark)

Blandingstabel Svampemidler 2016.xlsx


Blandingsprodukter: må selv?



Sprøjteplan

• Formål: ”en plan er altid rar at have, men 

kun noget værd når det tilrettes de aktuelle 

forhold” 

• Vigtigt: strategi og mål



Sprøjteplan kartofler

• Ukrudt: der køres altid med max input lige 

før fremspiring (”et skud i bøssen”)!

• Sygdom: fra medio juni køres altid fast 

hver ugedag (ex. tirsdag) – kun et 

spørgsmål om middelvalg og dosering 

(kartoffelskimmel som primære 

bekæmpelsesmål)

• Nul –tolerance mod skimmel i lægge- og 

spisekartofler!



Sprøjteplan hvede

• Ukrudt: vurdering af efterårseffekt, kendskab 
til problemukrudt, 

• Sygdomme: mange! Interval planlægges ved 
at regne baglæns fra optimal afslutning

• Lav kornpris >< lav input af 
bekæmpelsesmidler?

• Høj udbytte >< høj sundhed?

• Merpris for ekstra dosis >< reel udgift for 
ekstra kørsel?



Sprøjteplan hvede

• Fra ”drømme-plan”

• Via ”det-skrider-plan”

• Til ”møg-plan”

• (eksempler følger)

• Og selvfølgelig altid plads til dem der ”bare er 
heldige” og rammer rigtig i forhold til nedbør, 
vind, smittetryk etc. !!

• Husk altid at uanset sprøjtekapacitet så skal 
du være ½-færdig med udførsel på det 
planlagte optimale tidspunkt!



Drømmeplan 

(hvede):

Uge 25 = T3

Uge 22 = T2

Uge 19 = T1+

Uge 16 = T1

Uge 13 = T0



”Det-skrider-

plan” (hvede):

Uge 15 = T0

Uge 19 = T1

Uge 23 = T2

Uge 26 = T3



”Møg-plan” 

(hvede):

Uge 16 = 

T0/T1

Uge 20 = T2

Uge 24 = T3



Vækststadier/behandlinger i hvede

21        25        29         30          31     32     37    39     49   51   59  61 63 65  67 69   71 - 89

T0

T1

T2

T3

T1+



Hvad stadie er vi i?



Hvad stadie er vi i?





Få nu tømt ud fra hylden!

• Oxitril CM: Firmaet har afmeldt produktet. 
Evt. restlager må lovligt anvendes indtil 28-
08-2016

• Agro Bizz tebuconazol 250 EW: Firmaet har 
afmeldt produktet. Evt. restlager må lovligt 
anvendes indtil 21-04-2016

• Agros Pyraclostrobin: Firmaet har afmeldt 
produktet. Evt. restlager må lovligt anvendes 
indtil 29-07-2016

• Osv………………….



Too bad!

• Folicur EC 250 (pr 1. september 2015) : 

Salg, anvendelse og opbevaring af midlet 

er forbudt

• Sluxx fra ECOstyle (pr. 1. juli 2015): Salg, 

anvendelse og opbevaring af midlet er 

forbudt

• Cruiser-bejdset rasp (dispensation udløb 

16.09.2015) Salg, anvendelse og 

opbevaring af midlet er forbudt

• Etc……



Lidt Kerb 400 SC – ”no problem”



Meget Kerb 400 SC = ”big problem”

Godkendelsestype(r) og -interval

Type Fra Til Tekst

Godkendt 18. dec. 2008 31. jan. 2018 Kerb 400 SC 

Off-label godkendelse 3. mar. 2009 31. jan. 2018 Off-label godkendelse af Kerb 400 SC til 

ukrudtsbekæmpelse i kålafgrøder, timian, purløg, majroe og 

flerårige blomster til frø. 

Off-label godkendelse 4. feb. 2010 31. jan. 2018 Off-label godkendelse af Kerb 400 SC til 

ukrudtsbekæmpelse i jordbær 

Off-label godkendelse 16. maj 2012 31. jan. 2018 Godkendelse af Kerb 400 SC til mindre anvendelse i kørvel 

til frø 

Off-label godkendelse 16. maj 2012 31. jan. 2018 Godkendelse af Kerb 400 SC til mindre anvendelse i persille 

til frø 

Off-label godkendelse 11. mar. 2013 31. jan. 2018 Godkendelse af Kerb 400 SC til mindre anvendelse i 

bladbeder til frøavl 

Off-label godkendelse 10. apr. 2014 31. jan. 2018 Godkendelse af Kerb 400 SC, reg nr. 64-72, til mindre 

anvendelse mod græsukrudt i alm. rajgræs til frøproduktion 

udlagt i dæksæd 

Dispensation 1. feb. 2016 1. mar. 2016 Dispensation til anvendelse af Kerb 400 SC, reg nr. 64-72, til 

bekæmpelse af enårig rapgræs og andet græsukrudt i raps 

Godkendelsestype(r) og -interval



Hjælp til selvhjælp

• www.middeldatabasen.dk (gratis)

• KemiTjek abonnement (app til android + 

apple)

• 99,- kr + moms årligt

http://www.middeldatabasen.dk/


Hvor er vi på vej hen?



Miljøstyrelsen

 Opstramning på godkendelse, anvendelse og 
opbevaring. I praksis betyder det at der ikke er nogen 
undskyldning for store lagre af gamle midler efter 18-
måneders-reglen

 Syn af marksprøjter = kontrol af hvad der sprøjter 
planteværn ud.

 Opfølgningskursus for sprøjtebevis = register af hvem
der må sprøjte planteværn ud.

Registrering af hvem der køber planteværnsmidler 
(foreløbig udskudt på ubestemt tid)

Registrering af forbrug på afgrøde/bedriftsniveau (SJI) 
overtages i løbet af 2016.

………



Egon har en plan..

• …og den er ski’e go! 

(bemærk handsker)

• Nu: AgroPro har en 

plan.

• I eftermiddag: 

firmaerne har en plan

• Efterfølgende: vigtigst 

at du har en plan


