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Nye regler om afstandskrav 
Hvordan håndterer vi dem….. 

• Nye regler gør det muligt at nedsætte 
afstanden til vandløb, søer og §3-områder 

• Alle kemiprodukter har et afstandskrav fra 0-
20 m til vandløb, søer eller §3 områder

• De fleste produkter har et afstandskrav på 
minimum  2 meter  



Nye regler om afstandskrav 
Hvordan håndterer vi dem….. 

• Det kræver du anvender afdriftsreducerende 
dyser 

• Afdriftsreduktionen kan foretages i 3 niveauer 
(50,75 og 90 procent. ) 

Biscaya

Pirimor G

Tombo
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Nye regler om afstandskrav 
Hvordan håndterer vi dem….. 

Udfyld skemaet og vedlæg det til sprøjtejournalen senest 7 dage efter udførelsen 
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Bell + Pirimor G + Mavrik

24 Juni 2017

Per Hansen 

90 Procent 

Hispeed turbo Drop 02

Injektionsdyse

3 bar

Bell  2 m - Pirimor G 20 m – Mavrik 20 m

2 meter

Bell  2 m - Pirimor G 20 m – Mavrik 20 m

2 meter

Nye regler om afstandskrav 
Hvordan håndterer vi dem….. 



Luftsprøjter og Luftassistance-
sprøjter har andre krav

Hardi Twin og Dammann er med udvalgte og godkendte dyser godkendt 
til 75 procent afdrifstreduktion, ved en afgrødehøjde på 50 cm 

Vælg altid en dyse i tripletten med 90 procent afdriftsreduktion, så du
undgår fejl 

Danfoil er godkendt til 75 procent afdriftsreduktion ved en afgrødehøjde
på minimum 30 cm 

Her kan du ikke nedsætte afstandskravet
for midler du anvender
i den tidlige fase og
opnå 90 % afdriftsreduktion 

Tombo

Afgrødehøjde over 30 cm  



Valg af dyser 

Http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2016/06/978-87-93435-79-
7.pdf

1. Der findes kun få dyser som er godkendt i størrelsen 02 (gul)

2.        Det er dog uproblematisk at  anvende en forholdsmæssigt
større dyse end ellers beregnet til sprøjteopgaven 

3.       Alle kemikalier kan reduceres til 2 meters afstand, ved
brug af 90 procent afdriftsreducerende teknik

http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2016/06/978-87-93435-79-7.pdf


Valg af dyser  

Pris ca. 50 kr. Pris ca. 50 kr. 



Valg af dyser

50kr. 

150 kr. 50kr.



Defy 3 D 



Defy 3 D 



Defy 3 D 



Tysk Køreplan 

Jordmidler 
vandmængde 150-300 l/ha 
Dyse : Injektionsdyse – dobbeltvinklet 
Hastighed : op til 12 km/timen 

Acc - hæmmere (hormonmidler) 
Vandmængde 200-300 l/ha  ( mere aktivstof i bunden af planten ) 
Dyse : Injektionsdyse

AlS- Hemmere (minimidler ) 
Vandmænde : 100-200 l/ha 
Dyse : Injektionsdyse - dobbeltvinklet 
Hastighed 8 - 16 km /timen efter afsætningssted. 

Herbizider



Tysk Køreplan 
Kontaktmidler

Vandmængde: 150-250 l/ha 

Dyse : Fine dråber 

Hastighed :  8-12 km/t (afgrødetæthed)  

Additiver er vigtige for god ensartet dækning

Systemiske midler 

Vandmængde 100-150l/ha 

Dyse : fine dråber 

Hastighed : 8 – 12 Km/t (afgrødetæthed) 

Ved Fodsyge

Vandmængde 200-300 l/ha

Dyse :Injektionsdyse ??? 

Hastighed 6-8 km/t   

Fungicider 



Blandings model 
Hold styr på PH og undgå udfældninger i sprøjtevæsken 

Uden BorSupport
• Start med at påfylde vand 
• Bittersalt – EspoTop – Espo MikroTop
• Påfyld kvælstof ( eksempel: flydende N 32 ) 
• Sænk PH  ( Fosmagnit )
• HvedeSupport / ManganSupport / RapsSupport osv….   
• Fungicider, pesticider og insekticider 

Med BorSupport
• Start med at påfylde vand
• Bittersalt – EspoTop – Espo MikroTop
• Påfyld kvælstof ( eksempel : flydende N 32 )
• Borsupport + Bor Additiv
• Fosmagnit HvedeSupport / ManganSupport / RapsSupport osv.   

kan tilsættes ved brug af blandingsforholdet 1 del Bor ADD til 2 dele Bor 
support (Anbefales ikke i sprøjter som Danfoil med høj koncentration af kemi).

• Fungicider, pesticider og insekticider

Du finder blandingstabellen på  http://interfiller.com/wp-content/uploads/2016/03/Blandeskema-land-STOM-2016.pdf



Blandings model
0,3 l/ha Fosmagnit og 0,2 l/ha Bor ADD kan være fristende for at minimere risikoen for 
udfældninger i sprøjtevæsken  

Brug kun en blanding af Fosmagnit og Bor ADD ved bor og mangan indholdige
produkter  (eksempel BorSupport, HvedeSupport og ManganSupport) 

Det anbefales i stedet at anvende 0,5/l Fosmagnit pr 100 l vand. 
Bor ADD kan være med til at ødelægge fosmagnit’s buffer i forhold til PH

Bor ADD er og vil dog stadig være et ”mirakelmiddel” i forhold til tankblandinger,
hvor der er opstået udfældninger i større eller mindre grad  

10,0 Liter NS 30-2 eller NS 27-3 
90,0 Liter vand (Køge vand) 
0,5 Liter Fosmagnit = pH 5,4              Klar væske/ingen lugt/ingen afgas 



Blandingsmodel

Kilde: BASF – LEMKEN- Topagrar

Eksempelmpel

1. Vand 

2. Faste næringsstoffer 

3. Evt – N 

4. PH – regulering 

5. Flydende 

næringsstoffer 

6. Kemi / planteværn 

7. Spredeklæbemiddel

1. Vand

2. Espotop

3. N 32 

4. Fosmagnit

5. Hvedesupport 

6. 1: Karate – WG  

2 :Bell – SC
3 : Comet – EC

7.   Spredeklæbe-
middel


