
Vind m/s
Opgave L/Ha Dyse type iso nr. tryk bar km/T 0-3 3-6 Timing/bemærkninger

200 low-drift 03-04 1,5-3 7-9 Når kørespor er synlige

125 low-drift 02-03 1,5-3 7-9 Er der god jordfugt kan der bruges mindre vand
02-mar

150 low-drift 02-03 1,5-3 7-9 Når der er vækst i ukrudt, vigtigt med god dæk-

100 low-drift 015-02 1,5-3 6-8 ning af ukrudt. Lavere vand = lavere hastighed

125 Vinklet dyse 015-025 1,5-3 6-8 Vinklet dyse sikre bedre dækning af græs ukrudt,

125 low-drift 015-025 1,5-3 6-8 Sprøjt på ukrudt i god vækst.

200 low-drift 03-04 1,5-3 7-9 Når kornet har 3-4 blade

125 low-drift 015-03 1,5-3 7-9 Mindre vand når der kun bruges kontakt midler

200 low-drift 025-03 2-3 5-7 Høj temperatur er vigtig

100 low-drift 015 1,5-3 7-9 optimal timing er vigtigt.

150 Mini-drift* 02-03 1,5-3 7-9 Ikke minidrift, når der også bruges ukrudtsmiddel

175 low-drift 025-03 1,5-3 7-9 Optimal timing er vigtig

175 Mini-drift* 025-03 1,5-3 7-9 Brug mini-drift når der er mere vind

175 Mini-drift 025-03 2-3,5 6-8 Det er vigtig at få sprøjte væsken ned i bunden

175 low-drift 025-03 2-3,5 6-8 af afgrøden, derfor er store dråber vigtig

150 Mini-drift 02-025 2-3,5 7-9 Når angrebet er der er bekæmpelse vigtig

150 low-drift 02-025 2-3,5 7-9

Vind m/s
Opgave L/Ha Dyse type iso nr. tryk bar km/T 0-3 3-6 Timing/bemærkninger

100 low-drift 015 1,5-3 7-9 Sprøjt på tørre plante for at sikre hurtig optagelse

150 low-drift 02-03 1,5-3 7-9 Høj koncentration af roundup i sprøjtevæsken

125 low-drift 015-025 2-3,5 6-8 Lav hastighed for at undgå afgrøde skade, og at

175 low-drift 025-03 2-3,5 6-8 sprøjtevæsken trænger godt ned i afgrøden.

100 low-drift 015 1,5-3 7-9 Vigtig at undgå afdrift til nabo marker. Kvik skal

150 low-drift 02-03 1,5-3 7-9 Have 3-4 blade for at få ordentlig rodeffekt

Tabellen er lavet med udgangs punkt i Hardi´s dyseprogram, og konventionel marksprøjte.  Iso nr. gælder for alle fabrikater.

* Minidrift eller injet dyser er ikke velegnet til at ramme ukrudt mindre end 5-6 blade.

Vurderning af vind Vejledning:

m/s            Betegnelse Observationer Bedste løsning er på 1. Line, brugbart alternavtiv er på 2. Linie.

Røgen viser netop Felter med grøn farve er det vigtigste/optimal løsning

vindens retning Felter med gul farve er det næst vigtigste/brugbar løsning

Små blade bevæger Felter med rød kan ikke anbefales

sig Læs altid brugsanviningen:

Blade og små kviste Følg altid brugsanvisningen på dunken, du må ikke overskride den vejledning

Bevæger sig. som står på dunken. Vejledningen kan godt ændre sig på det samme middel

Vimpler Løftes fra 1 år til et andet. Vær opmærksom på det. 

Støv og papir løftes Additiver:

Kviste og mindre Det er vigtigt at du bruger de additiver der er anbefalet til de enkelte midler

grene bevæger sig Minimidler mod 2 kim. Ukrudt skal der generelt bruges spredeklæbemidle.

Minimidler mod græsukrudt skal der generelt bruges penetreringsolie.

Roundup bar jord
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Roundup før høst

Nedvisning af raps

Tidlig svampesprøjt.
Vækstregulering

Sen svampe sprøjt.
Svampe i raps

Lus i Vårbug

0,3-1,5    Næsten stille

1,6-3,3       Svag Vind

3,4-5,4       Let Vind

5,5-7,9     Jævn Vind
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Mcpa Sprøjtning

2 Kimbladet ukrudt i
vintersæd forår

Bladmidler 
græsukrudt 
forår/efterår

Ukrudt Vårsæd

Vintersæd Efterår 


