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HVORNÅR SKAL JEG HYRE
MASKINSTATIONEN?

UDFORDRING
Skal du selv klare alle planteværnsopgaver i marken eller hyre
maskinstationen eller naboer til nogle af dem?
Træf beslutningen ud fra, om du kan sikre rettidigheden og råder over
den bedste teknik.

OVERVEJ UDLICITERING HER
Radrensning
Nye radrensere, som styrer ved hjælp af kamera og/eller GPS, kan rense helt
tæt på afgrøden.
Majs
I majs er radrensning et godt alternativ til anden og eventuelt tredje sprøjtning, og er især konkurrencedygtig, hvis der skal etableres efterafgrøde
samtidig med sidste radrensning.
En radrensning koster 200-300 kr. pr. ha afhængig af markstørrelse og -form.
Alternativt koster en sprøjtning inkl. udbringning typisk 300-400 kr. pr. ha.
Det vil afhænge af ukrudtsbestanden, om der skal en eller to radrensninger
til at erstatte sprøjtningen.
Roer
I roer er det ofte svært at opnå tilstrækkelig effekt mod ukrudt med kemiske
midler. Derfor kan et supplement med radrensning være nødvendig.
Vinterraps
I vinterraps kan 2-3 radrensninger normalt erstatte kemisk ukrudtsbekæmpelse.

Du har ikke det optimale sprøjteudstyr
Ved svampebekæmpelse i majs, vil afgrøden ofte være for høj i forhold til
den mulige bomhøjde på mange sprøjter. Der er flere sprøjteopgaver, hvor
det kan være en lille fordel at anvende gradueret tildeling af bekæmpelsesmidlerne ved brug af sensorer, eksempelvis svampesprøjtning i korn og
nedvisning af kartofler.
Du har ikke den store interesse for planteværn
Det kan koste udbytte, hvis der ikke sprøjtes rettidigt, eller når der er behov.
Overvej især udlicitering i majs og roer, hvor timing af ukrudtsbekæmpelse er
meget afgørende for resultatet.
Du har meget travlt
Er arbejdssituationen meget presset i dele af vækstsæsonen, kan der være
gevinster ved at lade maskinstationen udføre nogle opgaver. Rettidig etablering af vinterraps er ofte en stor udfordring, som eksempelvis kunne løses ved
at lade maskinstationen så og eventuelt radrense.
Du har ikke udstyret, der lever op til lovkravene
Har sprøjtearbejdet et omfang, der betyder, at det bedre kan betale sig at få
selve sprøjtearbejdet udliciteret, frem for at foretage investeringer i sprøjteudstyr og vaskeplads?
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