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Sprøjteteknik
Række- og båndsprøjtning i frøgræs



Række- og båndsprøjtning i frøgræs
Definitioner

• Båndsprøjtning: 
Sprøjtning af afgrødebåndet

• Rækkesprøjtning:
Sprøjtning af rækkemellemrum



Række- og båndsprøjtning i frøgræs

• Hvilke afgrøder er interessante
• Hvilke muligheder er der
• Hvilket udstyr er til rådighed 

ved båndsprøjtning



Hvilke afgrøder er interessante

• Teknikken kan anvendes i afgrøder der dyrkes på større rækkeafstand 
eksempelvis, 24, 36 eller 48 cm

• Derfor primært afgrøder der kan dyrkes på større rækkeafstand med 
opretholdt udbytte

• Tidlige generationer af arter hvor renhed er et must



Båndsprøjtning  - hvilke muligheder

• Båndsprøjtning med selektive midler over afgrøderække kombineret 
med mekanisk/alternativ bekæmpelse i rækkemellemrum

• Båndsprøjtning med selektive midler over afgrøderække kombineret 
med skærmet rækkesprøjtning med ikke selektive midler af 
rækkemellemrum

• Båndsprøjtning med selektive midler over afgrøderække kombineret 
med samme middel i højere dosering over rækkemellemrum ved 
rækkesprøjtning



Båndsprøjtning med selektivt middel over afgrøderække kombineret med skærmet rækkesprøjtning 
med ikke selektivt middel (glyphosat produkt) over rækkemellemrum

TV: korrekt gennemført, TH: Forkert styring 
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Effekt af glyphosat i rækkemellemrum
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Hvordan sikres at afgrøden ikke rammes?



Afskærmning der skubber bladene væk?
Men generelt skal skærmen tilpasses afgrøde båndets bredde



Garford båndsprøjte 



Konklusion på skærmet rækkesprøjtning med ikke 
selektive midler i rækkemellemrum

• Kan bekæmpe problemukrudt effektivt i rækkemellemrum
• I forsøg er der rækkesprøjtet op til 28 cm rækkemellemrum i alm rajgræs 

og strandsvingel dyrket på 36 cm rækkeafstand
• Skal afgrødebånd sås i større bredde for at sikre at der altid er planter?

Men
• Kræver præcis styring samt effektiv afskærmning 

Afgrødeblade skal skæres af eller ”flyttes” under sprøjtning
• Hvilke bredde på bånd/række anvende på arealer hvor afgrødebåndets 

udvikling varierer?
• Der er pt kun glyphosatprodukter med denne egenskab og anvendelsen er 

pt ikke godkendt



Båndsprøjtning med selektive midler over afgrøderække 
kombineret med samme middel i højere dosering over 

rækkemellemrum
• En mulighed for produkter hvor den maksimale dosering i frøgræs 

alene er begrænset af afgrødeselektivitet
• Testes fra efteråret 2020 i alm rajgræs, strandsvingel og hundegræs 

med rene bladmidler samt midler med kombineret blad/jordeffekt

Fordel
• Kræver ikke afskærmning
• Kan måske gennemføres med samme sprøjtevæske, hvor højere 

dosering over rækkemellemrum opnås med større dyseydelse



Forsøgsplan 2020 i forsøg med variabel dosering

Alm. Rajgræs og strandsvingel Hundegræs

Herbicid Afg. bånd Række Herbicid Afg. bånd Række

Agil 0,12 0,24 Atlantis OD 0,6 0,9

Agil 0,12 0,12 Atlantis OD 0,6 0,6

DFF 0,15 0,3 DFF 0,15 0,3

Dff 0,15 0,15 Dff 0,15 0,15

Primera S 0,4 0,8 Primera S 0,4 0,8

Primera S 0,4 0,4 Primera S 0,4 0,4

Mateno Duo 0,35 0,7 Mateno Duo 0,35 0,7

Mateno Duo 0,35 0,35 Mateno Duo 0,35 0,35



Udstyr til række/båndsprøjtning

• Kamerastyring eller høj præcision GPS styring
• I afgrøder på 50 cm rækkeafstand kan marksprøjten med præcis 

styring af bom  anvendes som båndsprøjte
• Afskærmning er vist tidligere i præsentationen
• Dyser



Dyser til båndsprøjtning

• Alm fladsprede dyse har størst ydelse lige under 
dysen og aftagende mængde ud mod siderne

• Evt som bånddyse centralt over rækkemellemrum
med stor dosis centralt over rækkemellemrum og 
aftagende dosis hen mod afgrøderække

• Båndsprøjtningsdyser (evendyser) er udformet
så dysen giver samme væskemængde i hele
sprøjtedouchen



Even dyser til båndsprøjtning

• Ingen udvikling i mange år, svært at finde løsninger til smalle bånd
• Mindste spredevinkel er 40 grader. Det kræver lav højde til smalle 

bånd og ligeledes bliver væskemængden i båndet høj
• Større højde kan opnås ved at dreje dysen i fht køreretning
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Sammenfatning

• Præcise styringsmetoder har gjort det muligt at sprøjte i smalle bånd 
og tæt på en følsom afgrøderække

• Der markedsføres flere skærm løsninger til række/bånd sprøjter som 
afskærmer afgrøden

• Udvikling af dyser til række- og båndsprøjtning halter efter 
Ved smalle bånd er der udfordringer med dysehøjde og 
væskemængde



Tak for nu 

God vækstsæson 2022
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