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Hur säker är min hantering?

Adresser: Jens Nyholm Thomsen Försökschef – verksamhetsansvarig +45 54 69 14 40 jnt@nordicbeetresearch .nu

Höjbygaardvej 14
DK-4960 Holeby

Robert Olsson Försökschef – tekniskt ansvarig 0709-53 72 60 robert .olsson@nordicbeetresearch .nu

Anne Lisbet Hansen Försöks- och projektledare +45 21 68 95 88 alh@nordicbeetresearch .nu

Borgeby Slottsväg 11
SE-237 91 Bjärred

Otto Nielsen Försöks- och projektledare +45 23 61 70 57 on@nordicbeetresearch .nu

Åsa Olsson Försöks- och projektledare 0709-53 72 62 asa .olsson@nordicbeetresearch .nu

Lone Linke Support +45 54 69 14 40 ll@nordicbeetresearch .nu

Det finns inga säkra växtskydds-
medel, det finns bara säker han-
tering av växtskyddsmedel”. 
Med de orden avslutades fort-
bildningsdagen för behörighet 
att använda kemiska växtskydds- 
medel i Skurup, näst sista dagen 
i februari. Dagen leddes på ett 
kunnigt, balanserat men också 
rättframt sätt av Tom Espgård 
från Länsstyrelsen i Kristian-
stad. 

Jag har gått kursen ett antal 
gånger genom åren och varje 
gång innan kursen känt att ”det 
här kan jag redan och har inte 
tid med”. Det gjorde jag denna 
gång också. 
Varje gång efter kursen har jag 
tänkt: ”Det här var inte så dumt, 
faktiskt riktigt bra och nyttigt”. 
Det gjorde jag denna gång ock-
så! 

Det som händer, det kursen ger, 
är inte så mycket ny kunskap 
utan motivation – mestadels 
genom bra och dåliga exempel: 
Att göra det man redan vet man 

borde göra, men inte alltid gör.   
Detta berörde mig:
Alla spiller på sig vid påfyllning, 
du också. Se till att du använder 
stövlar, förkläde, handskar och 
visir.

Se till att du har omedelbar till-
gång till ögonsköljning via 
ögonflaska eller nöddusch. I nio 
fall av tio jobbar du ensam. Med 
stängda ögon hittar du bara till 
vatten om du vet exakt var det 
finns. 

Håll skyddsavstånd, både mark- 
och vindanpassat. Vindanpassat 
skyddsavstånd ska dokumenter-
as med hjälp av ”Hjälpredan”. 
Alltför få använder den. Dagens 
flexibla svenska regler bygger 
på kunskap och förtroende. Det 
åligger varje sprutförare att leva 
upp till det förtroende som da-
gens system gett oss – för att få 
behålla det.

Ingen sprutning över dräne-
ringsbrunnar. Det finns mån-
ga förklaringar till varför det 
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blir så ändå ibland. Ingen håller 
som ursäkt.
Sprutan är giftig. Hur ofta 
sköljer/tvättar du den?
För få lämnar en obehandlad 
kontrollruta. Gör du?

Ogräsbekämpning i betor kräver 
fin sprutdusch. Eller? De vind-
anpassade skyddsavstånden 
blir ofta stora. Kan vi komma 
lika långt med lite större drop-
par? Och få mindre vindavdrift 
och mindre skyddsavstånd. Vil-
ka munstycken duger och vilka 
duger inte? Hur bra duger injek-
tormunstycken med 50 procent 
avdriftsreducering?

I Tyskland används mycket 
injektormunstycken, men ock-
så vattenmängder runt 200 liter 
eller mer. Här behöver vi mer 
kunskap. Har du den som odla-
re eller behöver vi försök? Ring 
eller mejla gärna!

Trevlig läsning!

ROBERT OLSSON, NBR




