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En transportkasse giver stor arbejdsmiljø-
mæssig gevinst, når kemien skal fyldes på 
ude i marken.
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TIPS

• Fjern ikke forseglingen på 
dunken helt. Derved kommer 
resterne med i sprøjten, når 
du skyller dunken. 

• Sørg for, at omrøringsslan-
gen udmunder i bunden af 
beholderen, så skumdannelse 
bliver minimal. 

• Brug en skumdæmper, hvis du 
bruger midler, der let danner 
skum.

UDFORDRING
Plantebeskyttelsesmidlerne skal lande ude i marken, så de ikke bliver årsag 
til punktkilder, der kan forurene grundvand eller strømme til overfladevand.

SÅDAN GØR DU
Undgå overløb ved påfyldning af vand ved at bruge 
• vandur
• selvlukkende ventil, der kræver betjening for at kunne påfylde vand - en 

såkaldt dødemandsknap
• eller en buffertank med afmålt vandmængde.

Få monteret en transportkasse til kemikalierne, hvis du skal fylde dem på i 
marken.

Skift fra sted til sted, når du fylder sprøjten i marken, og hold afstand til 
drikkevandsboringer (300 m) samt vandmiljø, § 3 områder og samlebrønde 
(50 m).

Brug vandet i skyllevandstank til 2-3 gange indvendigt skyl, så du opnår en 
stor fortynding af restsprøjtevæsken, som sagtens kan blive større end den 
krævede faktor 50. Derefter kan du roligt tømme den fortyndede rest ud i 
marken.

Skyl jævnligt sprøjten udvendigt. Det skal ske i marken eller på en vaskeplads 
med opsamling af vaskevand.

Udbring vaskevand opsamlet i ’anden beholder’ i stub eller på anden måde, 
hvor der ikke kan ske skade og overfladeafstrømning.

REGLERNE KORT
• Påfyldning af plantebeskyttelsesmidler må ske på vaskeplads eller i 

marken 

• Der er ikke (ud over sikring mod overløb) særlige krav, når der alene 
påfyldes vand

• Når der fyldes direkte fra ledningsnet, skal der være kontraventil til sikring 
mod tilbageløb. Det gælder også ved fyldning fra hydranter

• Almindelige marksprøjter skal have et præparatfyldeudstyr og spuledyse 
til indvendig rengøring

• Den sidste rest i sprøjten skal fortyndes med mindst faktor 50 og udsprøj-
tes i marken

• Vaskevand skal opsamles i gyllebeholder eller anden beholder

• Når sprøjten ikke er rengjort efter sprøjtearbejde, skal den parkeres inden-
dørs eller på vaskeplads.
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