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Dyser til båndsprøjtning mod bladsvampe 
Mikkel Nilars, mn@nbrf.nu 

Konklusion 
I to forsøg er det undersøgt, om det kan være en fordel at båndsprøjte mod bladsvampe fremfor  med 
almindelig bredsprøjtning. En række dyser er undersøgt og sammenlignet med relevante referencedyser. De 
fundne forskelle mellem behandlinger har været meget små. Konklusionen fra disse forsøg er, at der ikke har 
været afgørende forskel i effekt som følge af den sprøjteteknik der har været anvendt. 

Conclusion 
In two trials, it has been investigated whether it can be an advantage to band spray against leaf diseases 
rather than standard broad application. Several nozzles have been tested and compared with relevant 
reference nozzles. The differences found between treatments have been small. The conclusion from these 
trials is, that there has not been significant difference in the efficacy as result of the chosen application 
technique. 

Formål 
Formålet med forsøget er at afprøve effekten af båndsprøjtning med fungicider mod bladsvampe i forhold til 
almindelig bredsprøjtning. Når man i dag bredsprøjter over en 
sukkerroeafgrøde, så fordeles sprøjtevæsken jævnt hen over 
arealet. Roeplanternes arkitektur giver dog ikke en jævn fordeling af 
bladmassen. Roeplanter står i rækker, med en betydelig variation i 
fordelingen af bladmassen, med mest bladmasse over rækkerne og 
mindre bladmasse mellem rækkerne. Den enkelte plante har en 
cirkulær form og afstanden mellem planterne i rækken er ca. 20 cm 
og afstanden mellem rækkerne er 50 cm. I nogle oprette sorter er 
der ligefrem bar jord mellem rækkerne. Et udokumenteret, men 
godt bud på fordelingen af afgrøde/bladmasse kunne være den der 
ses i figur 1. Den afspejler en stor afgrødemasse midt i rækken, og 
mindre ud mod siderne. Da det udsprøjtede volumen fordeler sig på 
den bladmasse, der er under dysen, vil det give en vis logik at øge 
doseringen, hvor afgrødemassen er størst  midt i rækken. 
 
Ser man på fordelingen under normale fladsprededyser med 110° spredevinkel, så giver de en jævn fordeling 
på tværs af marken (figur 2) ved 40-50 cm. bomhøjde. Ændres enten bomhøjden eller spredevinklen på 
dysen kan opnås en anden tværfordeling under sprøjtebommen. Da sukkerroerne i Danmark typisk dyrkes 
med 50 cm. rækkeafstand  som netop svarer til afstanden på dyserne på en traditionel sprøjtebom  er det 
nærliggende at anvende denne metode til at variere den udsprøjtede mængde på tværs af bommen. 
Benyttes f.eks. en 60° eller 80° dyse med en bomhøjde på 40-50 cm. vil det give et bånd på ca. 60-80 cm og 
dermed en smule overlap. Den teoretiske fordeling under en 80° dyse ses i figur 3. Formålet med forsøgene i 
dette projekt er at anvende 80° dyser for på den måde at opnå en fordeling af sprøjtevæsken som 
modsvarer fordelingen af bladmasse som ses i figur 1. Den opnåede effekt på svampesygdommene 
sammenlignes med det der opnås med den almindelige 110° dyse. 
 

 
Figur 1. En model på fordelingen af 
afgrøde/bladmasse af en roeplante 
(foto: Bo Secher, Nordic Sugar). 
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Figur 2. Fordelingen af sprøjtevæske under 110° graders fladsprededyser.

Figur 3. Fordelingen af sprøjtevæske under 80° graders fladsprededyser.

Metode
Et forsøg, 854 TR1, blev sået den 25. april (omsået pga. dårlig fremspiring), med sorten Castello. 
Svampebehandlinger er foretaget med 0,3 liter Amistar Gold pr. ha. den 2. og 25. august og forsøget er taget 
op den 31. oktober.

Billede 1: Forsøgsområdet ved TR1
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Et andet forsøg, 855 BYHA, blev sået den 29. april (omsået pga. dårlig fremspiring), med sorten Saxon. 
Svampebehandlinger er foretaget med 0,3 liter Amistar Gold pr. ha. den 8. og 31. august og forsøget er taget 
op den 19. oktober. 
 
Der er anvendt en række forskellige dyser og vandmængder til de forskellige led i forsøgene - se tabel 1. 
 
Tabel 1. Behandlingsplan med forsøgsled 1-7. 

Led Formål Dyse Bar Km/t l/ha l/min Højde 

1 Ubehandlet kontrol       

2 Bredsprøjtning Fin Hardi F-03-110 2,4 5,2 250 1,07 35-40 cm 

3 Båndsprøjtning Fin Hardi F-03-80 2,4 5,2 250 1,07 35-40 cm 

4 Bredsprøjtning Fin lav vand Hardi F-02-110 3,0 5,2 185 0,80 35-40 cm 

5 Båndsprøjtning Fin lav vand Hardi F-02-80 3,0 5,2 185 0,80 35-40 cm

6 Båndsprøjtning grov IDK 90-02 3,0 5,2 185 0,80 35-40 cm 

7 Båndspr. grov vinklet - dobbelt TD-ADF 80 02 3,0 5,2 185 0,80 35-40 cm 

 

Resultater og diskussion 
Der har i forsøgene primært været angreb af meldug og rust, og der har været begyndende forekomst ved 
første behandling. Senere har der også været angreb af Cercospora primært i forsøg 855 BYHA. I tabel 2 og 3 
ses resultaterne for de to forsøg henholdsvis to og fire uger efter sidste behandling. 
I forsøg 854 TR1 er der kraftige angreb af meldug, og der ses en god effekt af alle behandlinger. Der er dog 
ikke signifikant forskel mellem nogle af de behandlede led hverken to eller fire uger efter behandling. 
I forsøg 855 BYHA ses efter 2 uger en effekt af alle behandlinger i forhold til ubehandlet mod meldug, rust og 
Ramularia. Heller ikke i dette forsøg er der signifikant forskel på de enkelte behandlede led. 
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Tabel 2. Resultater for forsøg 854 TR1. 

 
 
 

Tabel 3. Resultater for forsøg 855 BYHA. 

 
 

Der er generelt forholdsvist høje svampeangreb i forsøgene. Det skyldes sandsynligvis at der er valgt en 
iter Amistar Gold pr. ha. Denne løsning er valgt, for at prøve at 

 
 
Konklusionen må dog være, at der ikke har været afgørende forskel på, hvilken sprøjteteknik der har været 
anvendt i disse forsøg. 


