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Traditional båndsprøjte

Hastighed < 5 km/t

Begrænset tankstørrelse

Lav kapacitet: 

Op til 50 ha/dag

Med almindelig sprøjte:

Over 300 ha/dag



Dysesæt behandler mellem rækker, 

f.eks.  Clomazon/Centium

Båndsprøjtning – brug af dyser

Dysesæt behandler over rækker, 

f.eks. Phenmedipham/Betanal



Dysetyper til båndsprøjtning
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TeeJet 40-02 Even TeeJet 40-02 Even TwinJet
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ISO 40-02 Even

ISO 110-02 LD

1 bar, 7 km/h, 80 l/ha 2 bar, 7 km/h, 110 l/ha 3 bar, 7 km/h, 140 l/ha

0,008 l/m2 0,011 l/m2 0,014 l/m2

0,016 l/m2 0,022 l/m2 0,028 l/m2

Even- og LD dyser på vandfølsomt papir







9



Centium i bånd mellem rækker

Centium bredsprøjtet



A B

GPS på traktor

GPS på sprøjte Sidelæns justering 

af sprøjtebom

GPS styret sprøjtebom



Uafhængig RTK-GPS på redskab



Dårligt overlap mellem såmaskine og sprøjte

24,5 cm



Godt sammenfald mellem såmaskine og 
sprøjte

2,6 cm



Eksempel på afvigelse mellem sprøjte og såspor
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1Ubehandlet

2Ingen PMP (bånd) + 

Clomazone (bredsprøjtet)

31,5 x Standard (bånd)

4Standard (bånd) + 

Clomazone (bånd mellem rk.)

5Standard (bånd) + 

Clomazone & DFF (bånd ml. rk.)

6Standard (bånd) + 

Prosulfocarb (bånd mellem rk.) 

7Standard (bånd) + 

Prosulfocarb & DFF (bånd ml. rk.) 

8Standard (bånd) + 

DFF (bånd mellem rækker) 

NBR Sofiehøj

Parcelforsøg 2018

d

a a
bc

ab
bc c bc

0

5

10

15

20

T 
p

o
l s

u
kk

e
r 

p
r 

h
a



God overensstemmelse mellem sprøjte og såmaskine

Både i rette og kurvede linier

Sprøjten var i mere end 92% under 10 cm fra A/B line

Men der er mulige forbedringer:

 Sidelæns justering af såmaskine

 Placering af GPS på sprøjte

 Kamerastyring

Konklusioner fra afprøvninger
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Konceptet har vist sig at fungere

 I marken både ved sprøjtning over- og mellem rækker

 Kombineret med radrensning mulighed for besparelser 

og/eller forbedret effekt

 Dyser giver god dækning

 Lav bomhøjde begrænser afdrift

 Kapacitet fra 220 – 300 ha pr dag

Konklusioner fra afprøvninger
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NBR Sofiehøj

Parcelforsøg 2018

Phyto toxicity



Deviations at curved track
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Test site and tracks



Steering sensor     on sprayer


