
I Norge er jordbærbedrifterne
ikke så store som i Sverige og
Danmark, men i Norge forventer
vi alligevel at få færre, men større
bedrifter fremover. Det betyder,
at sprøjtekapaciteten om muligt
bør øges. Det kan gøres på føl-
gende måder:
• Muligheden for at kunne

sprøjte skal øges (vind, vejr).
Det kan blandt andet opnås
ved
- afskærmning
- bedre tilpasning af dyser
- anvendelse af luft, som giver
mulighed for mindre væske-
mængde end traditionelt
udstyr.

• Kapaciteten under sprøjtning
skal øges (hektar per time).
Det kan blandt andet opnås
ved:
- øget kørehastighed. Det er
dog begrænset, hvad man
opnår ved at øge kørehastig-
heden, idet halvdelen af tiden
ofte går med at fylde sprøjten,
transport til og fra marken
samt vending for enden af
rækkerne. En effektiv måde at
fylde tanken på er derfor lige
så vigtig for at øge kapacite-
ten. 
- øget tankstørrelse, eventuelt
med fronttank.
- øgning af antal rækker per

træk fra tre til fem. Det har
flere norske avlere gjort, men
det stiller store krav til, at ræk-
kerne er parallelle.
- at have flere sprøjter i gang
samtidig
- lange rækker, god arronde-
ring, flade marker. Det kræver
planlægning, når marken
anlægges.

Udvikling af sprøjteudstyr
Baggrunden for projektet er, at
det sprøjteudstyr, som bruges i
dag, ikke opfylder de krav, som
optimalt sprøjteudstyr kræver (se
Frugt & Grønt nummer 4, side
144). Målet er at fremskaffe et
rimeligt udstyr, som bedst muligt
opfylder disse krav. Vi ser derfor
store muligheder for at udvikle et
sprøjteudstyr, der kan være med
til at reducere forbruget af plan-
tebeskyttelsesmidler. Af vigtige
forhold kan nævnes:

• Væsken skal koncentreres om
plantene og ikke mellem ræk-
kerne. Det betyder, at vi satser
på udstyr til rækkesprøjtning.

• Det er vigtigt at se biologi og
sprøjteteknik i sammenhæng.
Målet er at tilføre omtrent
samme mængde plantebe-
skyttelsesmiddel (dosis) per
kvadratcentimeter bladflade,
både når planterne er store og
små. Dette betyder, at udsty-
ret hurtigt må kunne omstilles
til en anden dysestørrelse
og/eller andet dyseantal for på
en brugervenlig måde at kun-
ne tilpasse væskemængden.
Her er der meget at spare i
reduceret forbrug af plantebe-
skyttelsesmidler, mindre risiko
for forurenning og mindre risi-
ko for rester i jordbærrene.

• Sprøjteudstyret skal føre til
minimal risiko for afdrift. Brug
af skærm er til vurdering i pro-

jektet. Vi har set eksempler
på, at en skærm ikke nødven-
digvis reducerer afdriften. Den
luftmængde, som sættes i
bevægelse af dyserne og
dråberne under skærmen, kan
‘trykke’ luft og dråber ud gen-
nem mulige åbninger eller
lækager foran og bagved en
tæt skærm. Når sprøjteudsty-
ret køres fremad, kan der slip-
pe små dråber ud fra en
skærm, der er åben i begge
ender. Dette forhold kan for-
bedres noget ved at anvende
et ekstra gardin foran og bag
på skærmen. Brug af skærm
gør, at føreren mister oversig-
ten over dyserne. Det er der-
for at vanskeligt at se, om
dyserne går for tæt på plan-
terne, eller om dyserne stop-
per, bliver beskadiget og så
videre. Endvidere vil små
dråber kunne sætte sig på
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Sprøjtearbejdet i jordbær
kan gøres bedre

Et norsk projekt skal pege

på nye muligheder for at

udvikle mere effektivt

sprøjteudstyr til jordbær.

Her følger en omtale af,

hvad der opnået i det

fireårige projekt indtil nu.
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Vandfølsomt papir er et godt hjælpemiddel ved sprøjtning af jordbær. Papiret fæstnes til bladene med knappenåle
eller dobbeltklæbende tape i forskellige positioner. Hvor dråberne rammer, bliver papiret blåt. Hvis resultatet bliver
ujævnt, skal dyseindstilling eller sprøjteudstyr ændres.



skærmen for senere at løbe af
på jorden eller planterne.

• Dysetype, topvinkel og dyse-
afstand skal tilpasses planter-
nes størrelse, sådan at små
dråber ikke kommer på afveje,
men filtreres ind i planterne. I
projektet ser vi på muligheden
for at tilpasse douchen med
brug af forskellige dysekombi-
nationer, sådan at dråberne i
størst mulig grad fanges af
plantene selv som en naturlig
skærm og ikke driver bort. 

Optimal indstilling af dyser
I sommeren 2003 blev der
afprøvet over 40 forskellige kom-
binationer for at vurdere, hvad
der gav bedst sprøjteresultat.
Heri indgik fire forskellige vækst-
stadier. Ved de to første vækst-
stadier brugte vi tre dyser per
række, og til de senere sprøjtnin-
ger anvendte vi fem dyser per
række. Som reference indgik tid-
ligere sprøjteudstyr med fire
dyser per række til alle vækst-
stadier. Afsat væskemængde,
indtrængning og dråbedækning
blev vurderet ved at tilsætte et
farvestof og bruge UV-lys for
med det blotte øje at kunne vur-
dere resultatet. Der blev givet
points for sprøjteresultatet ved at
sammenligne ydre og indre bla-
de, såvel underside som oversi-
de samt blomsterstilke og knop-
per mod en på forhånd udarbej-
det sammenligningsskala. I alt
blev der taget 10 blade og stilke
fra hver forsøgsled. Ud fra disse
målinger så vi blandt andet, at
optimal indstilling af tre dyser per

række kunne give et bedre resul-
tat end traditionelt sprøjteudstyr
med fire dyser per række. End-
videre så vi, at det var vigtigt at
have en dyse placeret midt over
rækken for at sikre en god over-
lapning mellem dyserne. Vi fik
dokumenteret, at det er muligt at
reducere væskemængden og
dermed doseringen med op til
halvdelen til store planter, uden
at sprøjteresultatet blev forringet.

Projektet fremover
I forsøgene i 2004 håber vi at
kunne medtage både Hardi Twin
og Klip-Klap samt flere dyser til
prototypen for rækkesprøjten. Vi
vil blandt andet se på brug af

luftinjektordyser og lavdriftsdyser
i kombination med sædvanlige
fladdyser. Der vil blive foretaget
tilsvarende undersøgelser som i
2003 med brug af farvestof og
visuel bedømmelse. På den
måde kan vi foretage en hurtig
gennemkørsel af de mange
kombinationer under de samme
klimatiske betingelser. Derefter er
målet at plukke de mest interes-
sante indstillinger og det bedste
udstyr ud og lave mængdeanaly-
se med et avanceret instrument
(fluorimeter), så vi kan måle den
nøjagtige mængde afsat per
kvadratcentimeter bladflade.
Målet er også at se på risiko for
afdrift i de forskellige led. Det
gennemføres på et åbent sted
med stabile vindforhold. 
Hvis det er muligt, vil vi også se
på dysearrangement rettet ind
mod plantenes basis, når der
sprøjtes mod skadedyr. Her kan
både sprøjteresultatet forbedres,
og mængden af middel reduce-
res ved at placere dyserne i den
rigtige position, så det kun er det
nødvendige område, der
behandles. 
Projektet vil fortsætte til og med
2005. Vi håber derfor at kunne
bringe flere resultater i årene, der
kommer.
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DET BLOTTE ØJE – Her er anvendt stor væksemængde (12 liter per 100
meter række), hvilket tydeligt ses med det blotte øje.

DÆKNING – Ved hjælp af et farvestof og UV-lys kan man let se tydelige hvide områder, hvor sprøjtevæsken har
samlet sig. Metoden er hurtig og anvendes i de norske forsøg til at give et godt helhedsindstryk af afsætningen i
planterne.

Figur 1. Når planterne er små plan-
ter – i etableringsåret eller tidligt på
sæsonen – er det lettere at opnå
god afsætning af plantebeskyttel-
sesmiddel, og man kan da nøjes
med færre dyser per række, eksem-
pelvis tre. Der er større risiko for
afdrift, når planterne er små, end
når de er store.

Figur 2. Når planterne er store sene-
re i vækstsæsonen, er det vanskeli-
gere at opnå en god og jævn afsæt-
ning af plantebeskyttelsesmiddel, og
der skal anvendes flere dyser,
eksempelvis fem. Der er mindre risi-
ko for afdrift, end når planterne er
små.


