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• Eskil Nilsson
• Fokus flera trädgårdsprodukter (frilandsgrönsaker, bär, 

grönsaker i växthus)
• Bästa möjliga appliceringsteknik med på marknaden 

förekommande teknik.
• Ingen teknikutveckling inom projektet men teknikutveckling 

har skett under tiden
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Appliceringsteknik

• spridningsutrustning, 
• spridare 

o typ
o avståndet mellan dem 
o höjd över grödan/avstånd till grödan
o sprutvinkeln 

• vätskemängder, 
• tryck, 
• framföringshastigheter. 

• droppstorleken
• sprutduschen 
• inträngningen
• täckningen av 

bladverket. 
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Biologiska växtskyddsmedel

• God appliceringsteknik helt avgörande för 
resultatet

• Kontaktverkande växtskyddsmedel måste 
träffa den plats där skadegöraren 
befinner sig

• I flera fall undersidan av bladen, eller 
längs med stammen

• Vitaliteten hos organismerna måste 
behållas (temp)

• Hänsyn till miljön måste tas



Nyligen använd appliceringsteknik otillräcklig

• Sprutor och utrustning är anpassade 
för kemiska preparat

• Bomsprutor, 3-6 bar
• Spaltspridare, dubbelspaltspridare,  

injektorspridare
• Hastigheter 5-8 km/h
• Vätskemängder kring 300-400 l/ha

Referens: 
Spridare F110-04(röd), 3 bar, 6 km/h 
och 300l/ha



Avsättning på olika ytor
• Spridare F110-

04(röd), 3 bar, 6 
km/h och 300l/ha

• 50 cm mellan 
spridarna 50 cm 
bomhöjd

µl/cm2



Alternativa appliceringstekniker 

• Ökade vätskemängder
• Ökat tryck
• Minskat avstånd mellan spridarna
• Spridartyper (dubbelspaltspridare, 

injektorspridare)
• Dropleg®

• Bandspruta
• Sprutduschens riktning
• OC (off center) spridare



Resultaten används 
men nu vill odlarna ta nästa steg

• Målbilden för växtskyddsbehandlingen måste vara känd för 
rätt val av appliceringsteknik.

• Grönsaksodlarna redan justerat nu vill de ha nya råd!
• Appliceringstekniken vid försök viktig
• Försöksresultaten vid testning av biologiska och fysikaliskt 

verkande preparat är avhängiga av appliceringstekniken
• Försöks resultaten som ska implementeras ska appliceras 

på rätt sätt. 



Tack för att ni lyssnade

Klara Löfkvist, HIR Skåne
Klara.lofkvist@hushallningssallskapet.se

0708-161089
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