
Ved anvendelse af bedre sprøjte-
udstyr i jordbær kan der spares
kemikalier og opnås en mindre
belastning af miljøet. Når man
vælger sprøjte, er det vigtigt at
tage hensyn til, at væskemæng-
den og doseringen skal tilpasses
planternes størrelse og vækst-
stadium, og sprøjtning mellem
rækkerne skal undgås. I de nor-

diske lande anvendes mange
forskellige typer af sprøjteudstyr i
jordbær. 

Almindelig marksprøjte
En del avlere bruger en alminde-
lig marksprøjte. Det er en billig
løsning og giver en høj kapacitet.
Men denne løsning må frarådes
på det kraftigste, idet forsøg har
vist, at sprøjtevæsken trænger
dårligt ned i planterne, og afsæt-
ningen på bladundersiden er lille.
Hertil kommer, at det er uheldigt,
at det sprøjtes mellem plante-
rækkerne.

Luftassisterede sprøjter
En luftassisteret marksprøjte
bruges en del for at øge kapaci-
teten, idet arbejdsbredden bliver
større og væskemængden min-
dre. Luften bevirker, at dråberne
bedre kan afsættes på blad-
undersiden i forhold til mark-
sprøjten. Men det er en ulempe,
at der sprøjtes mellem rækker-
ne, når planterne er målet. Der
er også risiko for afdrift, hvis luft-

mængden bliver for stor i forhold
til de dråber, der rammer mellem
rækkerne.
Luftassisteret specialsprøjte,
Hardi Mini Variant har 10 slanger,
som kan stilles i ønsket position
mod rækkerne. Hvis der kun
anvendes to slanger per række
er afsætningen ofte utilstrække-
lig. Derfor bruger mange avlere
tre tude per række. Det gør, at
arbejdsbredden ikke øges i for-
hold til almindelige rækkesprøj-
ter, som normalt dækker tre
rækker ad gangen. Udstyret er
vanskelig at indstille alene, der er
mange mulige dysekombinatio-
ner at vælge imellem, og blæse-
ren støjer en del. Desuden er det
vanskeligt at kontrollere, om
tudene følger rækkerne godt
under kørselen. Ved luftassistan-
ce bruges små dråber, og forkert

indstilling kan derfor let øge risi-
koen for afdrift eller belaste
arbejdsmiljøet. Lav væske-
mængde giver derimod en høj
kapacitet.

Rækkesprøjter
I Norge anvender de fleste avlere
rækkesprøjter. Det vil sige, at
dyserne sidder omkring rækken
rettet mod planterne. Sædvanlig-
vis er udstyret frontmonteret for
at opnå en mere nøjagtig føring
af dyserne. Den mest anvendte
type er en såkalt LTI-bom med to
dyser fra hver side. Her kan
dyserne forskydes ud fra ræk-
ken, når planterne vokser. Der-
med har føreren god oversigt og
kan placere dyserne i den rigtige
position langs rækkerne. 
Dysearrangementet med fire
dyser giver manglende overlap-
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Sprøjteudstyret
er vigtigt for resultatet

En norsk test viser, at en

almindelig marksprøjte

giver det dårligste

sprøjteresultat i jordbær.

Rækkesprøjtning ser ud

til at være vejen frem,

men brug af skærm er

ingen garanti for redu-

ceret afdrift.
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SPECIALSPRØJTE – Hardi Mini Variant kræver nøjagtig indstilling. Det er
mere almindeligt at bruge tre tude per række. Det giver en bedre dækning af
bladene med plantebeskyttelsesmiddel end som her, hvor der kun anvendes
to tude. 



ning mellem doucherne, specielt
for store planter. Der er også risi-
ko for dårligt arbejdsmiljø, fordi
små dråber lettere driver ind over
førerpladsen ved frontmonteret
udstyr end bagmonteret udstyr.
Det findes imidlertid bagmonteret
udstyr med dysearrangement
omkring rækkerne. Det forbedrer
arbejdsmiljøet, men gør det van-
skeligere for føreren at følge med
i, hvad der sker, og om dyserne

hele tiden er placeret rigtigt i for-
hold til planterækkerne.

Sprøjteudstyr med afskærmning
Ved at sprøjte mod eksempelvis
gråskimmel, hvor der anvendes
kontaktmiddel, er det vigtig med
en god dækning af bladmassen.
Det gøres lettest ved at anvende
små dråber. Dermed dækkes
bladene bedre ved samme
væskemængde i forhold til større
dråber. Men risikoen for afdrift
øges. Det har gjort anvendelse
af skærm aktuelt for at reducere
afdrift fra dyserne. I Danmark har
der – for enkelte midler – været
et krav om, at afskærmning skal
bruges. Det har vi fulgt med
interesse i Norge, og vi har set
på en del sprøjtetyper, blandt
andet Klip-Klap fra Skovhave.
Forsøg har imidlertid vist, at
afdrift kan opstå, selv om der
anvendes skærm, specielt, hvis
der ikke er monteret gardin foran
og bag tunnelen.

Krav til sprøjteudstyr i jordbær
• God sprøjtekvalitet

- Rigtig mængde plantebe-
skyttelsesmiddel og sprøjte-
væske

- Jævn fordeling af væsken

- God indtrængning af dråber-
ne

- God afsætning af dråberne
- God dækkevne

• Minimal risiko for afdrift
• Godt arbejdsmiljø
• Minimal risiko for afdrypning
• Drypværn ved dyserne (mang-

ler stadig på mange nye sprøj-
ter).

• Enkelt at tilpasse dyserne til
forskellige plantestørrelser og
–type.

• God information og opfølgning
fra leverandøren af udstyret,
godt udvalg af dyser

• Brugervenlig og acceptabel
pris 

• Tilstrækkelig høj kapacitet
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RÆKKESPRØJTE – Fire dyser per enkeltrække. Det er besværligt at ændre
dysernes position i takt med at planterne vokser, og dermed øges risikoen
for dårlig dækning af planterne. På billedet, der er fra Norge, anvendes et
tryk på 10 bar, hvilket giver synlig afdrift. I dag anbefales lavere tryk. 

MARKSPRØJTE – Norske forsøg
med at bruge en marksprøjte i jord-
bær viser dårlig nedtrængning i
planterne og unødig spild af kemika-
lier mellem rækkerne.


