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SPRØJTE- OG DOSERINGSVINDUER
I MARKEN
Sprøjte- og doseringsvinduer er et vigtigt skridt i retning af økonomisk
optimale sprøjtninger. Pletterne, hvor du har lukket for dyserne eller justeret
doseringen, giver dig værdifulde informationer, som gør dig bedre til f.eks. at
vælge midler, dosere og time sprøjtningerne fremover.
Mange sprøjtevinduer opstår ved en tilfældighed, når sprøjten bliver slået til
lidt for sent eller lukket lidt for tidligt. I stedet for at ærgre dig, skal du glæde
dig over de ekstra informationer, du får serveret her.
Vinduerne egner sig til at vurdere effekten af midler mod såvel ukrudt,
svampe som skadedyr.

SPRØJTEVINDUER
Fortæller dig
• hvor godt sprøjtningen har virket
• hvilke ukrudtsarter der er i marken (med forbehold for at det
kun er en lille plet)
• årets angrebsniveau af svampesygdomme
• betydningen af at bekæmpe
skadedyr
• om afgrøden (heldigvis sjældent)
bliver påvirket af sprøjtningen.

Afsæt et passende stort område til at vurdere effekt af vækstregulering.
Sådan gør du
• Luk sprøjten i en plet på marken
(f.eks. 10 m x en sektionsbredde)
• Markér starten af vinduet med
en flexstok
• Lav evt. et lidt større sprøjtevindue ved ukrudtsbekæmpelse om
efteråret, som du så ”halverer”
ved forårsbehandlingen. Så kan
du se, hvor stor effekt de enkelte
behandlinger har. Du kan gøre
det samme med svampesprøjtninger.

DOSERINGSVINDUER
Fortæller dig
• om den dosis, du har brugt i marken har været den rigtige. Når du
prøver et middel for første gang,
er det en måde at lære det nye
middel at kende.
Sådan gør du
• Udvælg to sprøjtespor
• Juster dosis ved hjælp af sprøjtecomputeren, så det ene træk får
minus 20-25 procent i forhold til
resten af marken, og det andet
træk plus 20-25 procent af dosis.
Gå ikke over den godkendte
dosis.
• Afsæt gerne nogle meter, hvor
der ikke sprøjtes
• Husk at sætte en flexstok i hvert
træk, ellers kan det være umuligt
at finde igen.

Figur 1. Doseringsvinduer.
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