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Växtskyddsmedel 
– Unik resUrs i en Uthållig prodUktion
Inget produktionsmedel i växtodlingen är så koncentrerat och effektivt 
som växtskydds-medlen. Ny högteknologi gör att effektiv bekämpning 
mot ogräs är möjlig med endast några få gram per hektar. Den extrema  
effektiviteten ställer stora krav på att sprututrustningen sprider jämnt, men 
också på att växtskyddsmedlen inte hamnar där det inte var meningen. 
Högaktiva medel kan innebära fara för djur och växter i våra ytvatten. De 
kan också ge konsekvenser för dricksvatten, sprutföraren och för de grödor 
som de inte var avsedda för.
 Säkra därför dina rutiner när du använder växtskyddsmedel, det finns 
goda skäl till det!
4 Under tidspress och stressiga förhållanden får inget gå snett. En riktig  
 pilot måste lita till inövade rutiner.
4 Är man trött måste man ha en rutin att följa. I sjukvården är fasta ruti- 
 ner ett måste.

en katalog för eftertanke och inspiration
I din hand håller du en idékatalog kring säkrare användning av växt-
skyddsmedel. Jordbrukare från ett antal gårdar beskriver sina lösningar 
för en säker hantering på gården med en teknik som är enkel att klara i 
vardagen. Vi har duktiga jordbrukare i vårt land, men bra kan bli bättre. 
Framtiden ställer också högre krav på miljöhänsyn och anpassning till ett 
”häftigare” klimat.

Vi som jobbat med katalogen är Örjan Folkesson och Magnus Sand-
ström, Jordbruksverket, som båda svarat för bakgrundsidén. Markus Hoff-
mann, LRF har haft det övergripande ansvaret. Jens Blomquist, Agraria 
Ord & Jord och Hans Jonsson, Memoryhill, har båda tagit bilder och gjort 
intervjuer, med alla de jordbrukare som välvilligt ställt upp, trots en stres-
sig säsong. Håkan Rosenqvist, jordbrukare och agronomie doktor, har gjort 
ekonomiska analyser på åtgärderna. 

Vi hoppas alltså att katalogen ska ge nyttiga impulser till nya, säkrare 
rutiner och satsningar på bättre teknik. 

Tänk också på möjligheten att i en stor del av landet få kostnadsfri råd-
givning på din gård i dessa frågor från Greppa Växtskyddet, som är en del 
av Greppa Näringen. Det finns också ett mycket gediget informationsma-
terial, ursprungligen från kampanjen Säkert växtskydd, som numera finns 
på www.greppa.nu/vaxtskydd. På Jordbruksverkets Växtskyddscentralers 
hemsida www.sjv.se/amnesomraden/vaxtmiljovatten/vaxtskydd, finns in-
formation om behovsanpassat växtskydd, bekämpningsteknik och säker 
hantering.

Trevlig läsning!
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testad spruta ger trygghet Av: JenS BLOMquISt

Åke och Bengt Högborg utanför Tomelilla driver växtod-
ling på 250 hektar med potatisodling som kräver stora växt-
skyddsinsatser. Våren 2007 köpte de en begagnad 24-meters 
spruta. I köpet ingick ett funktionstest före leverans.

föreBygger förtretligheter
Vid testet byttes delar av pumpen och några ramprör ut 
som hade frusit sönder hos förre ägaren. Nu fungerar spru-
tan prickfritt. Tidigare sprutor har bröderna Högborg alltid 
testat vartannat år eftersom Miljöledning Betodling och 
Svenskt Sigill kräver det. 
 – Men vi hade funktionstestat i alla fall, även utan kra-
ven, deklarerar Åke.
 Han jämför funktionstestet med det obligatoriska be-
söket hos Bilprovningen. En kontroll som förebygger små 
förtretligheter och stora haverier.
 – Jag tror inte vi hade upptäckt alla fel annars.

håll mUnstyckena rena
Liknelsen med Bilprovningen delas av Torsten Hassel på 
Lantmännen i Tomelilla som testade bröderna Högborgs 
spruta. Men han gör ett tillägg.
 – Bilprovningen hittar bara felen, medan vi hittar felen 
och åtgärdar dem.
 Torsten testar 70-80 sprutor per år och tycker att spru-

tornas skick blivit bättre och bättre sedan hans första tester 
i början av 1990-talet. Medvetenheten om funktionstestets 
betydelse är också enormt mycket bättre. Men fortfarande 
hittar han många fel. 
 – Vanligast är avlagringar av gamla preparatrester i ramp- 
rör, silar och munstycken på grund av dålig sköljning efter 
dagens körning på sprutor utan sköljtank.  
 Sådant fixar han med en nagelborste eller genom att 
skruva bort munstycket och göra rent silen men påpekar 
pedagogiskt:
 – Munstycken ska inte göras rena utan hållas rena!
 Andra vanliga fel är spruckna kraftuttagsskydd och att 
pumpen suger luft.

kan soVa tryggt
Torsten Hassel anser att man kan minska doserna med 
en funktionstestad spruta när man vet att fördelningen är 
jämn.
 – Dosminskningen ska minst spara in kostnaden för 
funktionstestet.
 Åke Högborg betraktar dock inte kostnaden som något 
en dossänkning ska betala. I stället ser han funktionstestet 
som en försäkring.
 – Jag känner mig trygg att sprutan fungerar och vet att 
jag har gjort vad jag kan.

Funktionstestad spruta är en självklarhet hos Åke och Bengt Högborg. De betraktar testet som en försäkring 
som ger trygghet och förebygger förtretligheter i vardagen.

Åke Högborgs begagnade spruta funktionstestades före leverans av torsten Hassel på Lantmännen 
i tomelilla. Sönderfrusna ramprör och delar i pumpen fick bytas, men nu fungerar sprutan perfekt.

”Jag känner mig trygg att sprutan fungerar och vet att jag har gjort vad jag kan.”
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Det kan bli dyrt på många vis om felen 

upptäcks vid fel tidpunkt.

Trygghet 

en spruta som blir stående när den 

är fullastad är svår att laga, sprut-

blandningen kan bli förstörd, ett större 

läckage blir en stor punktbelastning 

där det hamnar etc. Sprutan måste 

alltså klara ”trycket” när det är som 

stressigast under säsongen.

Vanliga fel 

De fel som är vanligast, och som ofta 

upptäcks av testaren, är trasiga eller 

missvisande manometrar och olika 

typer av fel och läckage på pumpen. 

Kraftöverföringsaxlarna får ofta an-

märkningar, eftersom de delvis saknar 

eller har trasiga skydd. Spridningsbil-

den längs rampen är också bristande i 

många fall. upp till 30 % över och/eller 

underdosering är inte ovanligt. Fel-

dosering uppmärksammas inte alltid 

vid normalt sprutarbete eftersom det 

inte nödvändigtvis förändrar det totala 

flödet. testaren upptäcker alltså fel 

som har med både förarens arbets-

miljö, odlingsekonomin och risken för 

miljöbelastning att göra.

Kostnaden 

ett test kostar mellan 1 000 och 3 000 kr. 

tycker man att test och reparationer 

är dyrt kanske det är dags att pen-

sionera sprutan och köpa tjänsterna, 

alternativt samverka med någon så att 

man får en bra i stället för flera dåliga 

sprutor. Med en testad, justerad och 

rätt kalibrerad spruta kan man med 

I en traditionell skånsk växtföljd är pre-

paratkostnaderna i genomsnitt 775 kr 

per hektar och år enligt HS efterkalky-

ler 2006. enligt västra Götalands läns 

bidragskalkyler är bekämpningskost-

naderna 470 kr per hektar och år med 

hög skördenivå och vanlig växtföljd 

utan vallodling och 363 kr med låg 

skördenivå.  

 Som vi kan se i tabell 1, utgör prepa-

ratkostnaderna en stor kostnad. Kan vi 

få samma verkan av en lägre dos kan 

preparatkostnaderna sänkas. 

 ett funktionstest bedöms kosta ca 

Små effekthöjningar av preparat betalar funktionstest  Av: HÅKAn ROSenqvISt

Växtskydd är ofta en stor utgift. Därmed är det viktigt att få stor nytta av pre-

paraten och inte använda mer preparat än vad som behövs. Att ha sprutan 

i bra skick ökar möjligheten att få bra precision i bekämpningen. Dessutom 

minskar risken för stillestånd p.g.a. tekniska orsaker.

1 800 kr per testningstillfälle. Krav 

på funktionstest ingår i åtgärderna 

som krävs för att få miljöersättning 

för miljöskyddsåtgärder. Stödet är på 

maximalt 200 kr per hektar.

 enligt tabell 2, kan vi se att det inte 

behövs särskilt stor minskning av 

preparatåtgången för att bekosta funk-

tionstestet. Man kan med reflektion till 

dessa två tabeller ställa sig frågan om 

man ska testa sprutan varje år eller 

vartannat år.

Tabell 1 Årlig preparatkostnad i kr per år vid olika  
 gårdsstorlek. 

   Växtföljd Växtföljd
 Gårds- Växtföljd V. Götaland V. Götaland
 areal Skåne hög skörd låg Skörd

 50 ha 39 000 kr 23 500 kr 18 000 kr
 100 ha 78 000 kr 47 000 kr 36 000 kr
 200 ha 155 000 kr 94 000 kr 72 000 kr

Tabell 2  Procent inbesparad preparatkostnad som krävs   
 för att bekosta ett spruttest, en gång vartannat år. 

   Växtföljd Växtföljd
 Gårds- Växtföljd V. Götaland V. Götaland
 areal Skåne hög skörd låg Skörd

 50 ha 2,3 % 3,8 % 5 %
 100 ha 1,2 % 1,9 % 2,5 %
 200 ha 0,6 % 1,0 % 1,2 %

trygghet använda sig av de reducerade 

doser som ofta rekommenderas.

Tips och råd

4 Kontakta testaren i god tid för att  

 planera när testet ska utföras.

4 För testarens skull är det väldigt  

 viktigt att sprutan rengjorts grund- 

 ligt, både utvändigt och invändigt.

4 när sprutan är rengjord, – fyll på  

 med vatten och provkör sprutan.  

4 Öka trycket över vad som vanligen  

 används, öppna och stäng av/på- 

 slaget och delavstängningarna  

 några gånger, så upptäcks onödiga  

 och lätt åtgärdade läckage.
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Magnus Sandström  
Jordbruksverket, Uppsala

Råd
test – prisvärd garanti mot haveri

Precis som med tänder och bilar är ett förebyggande arbete bäst även när 

det gäller växtskyddsutrustning. 



allt under ett tak Av: HAnS JOnSSOn

Grisarna åkte ut. In flyttade traktor, spruta, påfyllningstank 
och växtskyddsmedel.
 – Här kan inget hända. Bättre kan det nästan inte bli! 
Gordon Lennartsson är synnerligen nöjd med sin nya på-
fyllningsplatta i det gamla svinstallet. Plattan rymmer allt 
som har med gårdens kemikalier att göra. Den har ett kraf-
tigt fall inåt till en tät nergrävd tank. Totalt rymmer golv 
och tank fem kubikmeter vilket är mer än hela sprutans vo-
lym plus kemlager. Skulle det värsta inträffa kommer inte 
en droppe växtskyddsmedel att rinna ut på gårdsplanen. 

går att stänga
I vinter installeras ventilation i rummet och då kommer han 
att kunna arbeta med stängda dörrar och får i princip opti-
mala förutsättningar för hantering av bekämpningsmedel.
 – Redan nu är spillvattentanken ventilerad så jag kan 
lugnt stå härinne utan att råka ut för obehagliga dofter från 
kemikalierna.
 Gordon Lennartsson driver gården Signehill utanför 
Åstorp med 350 hektar traditionell spannmålsodling. Ti-
digare hanterades spruta och bekämpningsmedel utomhus 

där även små vindpustar störde arbetet. Andra problem var 
algväxt i färskvattentanken och otillfredsställelsen av att 
det regnar på sprutekipaget. Det blir alltid en del kemika-
lier som tvättas av ekipaget och ner på marken.

frostfritt och lättarBetat
När så grisarna åkte ut gjorde Gordon en rejäl satsning för 
att en gång för alla känna sig trygg och tillfreds med växt-
skyddsmedelshanteringen. Utrymmet är brandklassat och 
uppvärmt och går att använda till vad som helst.
 – Jag tömmer såmaskinen på betat utsäde och hanterar i 
princip allt som är giftigt härinne.
 I vinter ska Gordon bygga ett kemförråd inne i rummet. 
Han kan då välja att ha endast förrådet eller hela rummet 
frostfritt. Det blir inga trösklar till förrådet.
 – Det blir perfekt att kunna köra pallarna in på plattan 
och slippa bära så mycket, säger Gordon nöjt!
 Gordons tips till dem som satsar på en liknande påfyll-
ningsplats är att ta till takhöjden ordentligt. Minst fyra me-
ter ska det vara.

traktor och spruta på en hel platta, allt under ett tak. Det är den stora finessen med Gordon Lennartssons 
nya påfyllningsplats. Här kan han hantera växtskyddsmedel utan att riskera läckage till omgivningen.
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Här jobbar Gordon Lennartsson i sin nya och säkra påfyllningslokal. under 
sprutekipaget ligger en tät tank som samlar spillvatten och kemiskt avfall.

   ”här kan inget hända. Bättre kan det nästan inte bli!”



”Säkra” fyllningsplatser 

Här ska det vara 15 m skyddsavstånd 

till brunnar, vattendrag etc. 

Platta med uppsamling 

Denna lösning är dyrast men säkrast 

och torde vara den lämpligaste lös-

ningen på företag som sprutar mycket. 

en nybyggd platta är tät och om den 

placeras under tak behöver inte behål-

laren för uppsamling vara så stor.

Gödselplatta kopplad till 

flytgödselbehållare/urinbrunn

Här gäller det att ha koll på att plattan 

verkligen är helt tät utan sprickor. Det-

samma gäller uppsamlingsbrunnen. 

Man kan också stänga av utloppet till 

brunnen när plattan inte används, men 

plattan måste då först spolas ren från 

eventuellt spill.

Biobädd 

Biobädden är inte så dyr, men den kräver 

ordentligt underhåll. I en vattendränkt 

biobädd kan nedbrytningsprocesserna 

avstanna och det blir också risk för 

läckage. Om biobädden blir för torr kan 

den å andra sidan behöva vattnas för att 

fungera. Biobäddens innehåll av halm, 

matjord och torv behöver bytas ca vart  

5:e år. Halmen som bryts ner med tiden 

är viktig eftersom mikroorganismerna som 

bryter ner preparaten gynnas av halm.

Andra möjliga fyllningsplatser 

För dessa behövs 30 m avstånd till 

vattendrag, brunnar etc. 

Kostnaden för att anlägga en påfyll-

nadsplats påverkas bl.a av om det 

finns någon befintlig gödselbehållare 

att samla upp vattnet i. I så fall är 

platta ett ekonomiskt intressant alter-

nativ jämfört med biobädd. tabellen 

visar fyra exempel på kostnader för 

påfyllnadsplats.

 Platta med tak, ger även en regn-

skyddad parkeringsplats för sprutan 

när den inte används.

 utöver kostnaderna i exemplet kan 

det för alla alternativ tillkomma 

kostnader för flyttning av växtskydds-

medelsförråd, alternativt att man får 

acceptera större avstånd till detta. Det 

kan även bli aktuellt med flyttning av 

vattenpåfyllnad, vilket i så fall också 

ökar kostnaden. 

För många mindre och medelstora 

gårdar är det ett ekonomiskt intressant 

alternativ att leja in sprutning alterna-

tivt samverka med andra lantbrukare 

Biobädd, platta eller rentav platta med tak?  Av: HÅKAn ROSenqvISt

Om det ska anläggas en ny påfyllnadsplats för sprutan finns det olika alternativ 

att välja mellan. Några sådana kan vara biobädd, platta eller platta med tak.

oberoende av om det ska investeras 

i påfyllnadsplats eller ej. Det kan vara 

lämpligt att fundera i dessa banor 

innan en påfyllnadsplats anläggs. Krav 

på säker påfyllnadsplats ingår i de 

åtgärder som krävs för att få miljöer-

sättning för miljöskyddsåtgärder.

Påfyllning i fält på varierande platser

Detta kräver att man har med vatten 

i tankvagn som kan pumpas över till 

sprutan eller att sprutan körs till fältet 

full med vatten. Fördelen med fältpå-

fyllning är att man slipper köra omkring 

med tillblandad sprutvätska. 

Annan biologiskt aktiv mark 

Med detta avses bevuxen mark med 

ordentligt matjordslager, inte en igen-

vuxen gårdsplan. Denna lösning kan 

vara tillräcklig för den som inte sprutar 

så mycket och därmed fyller sprutan få 

gånger per år.
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Kerstin Larsson  
Länsstyrelsen, Skåne

Det finns flera säkra lösningar på påfyllningsplats. Tänk dock på att en på-

fyllningsplats inte är en ”idiotsäker zon” som medger vårdslös hantering!

Fyra exempel på alternativ för påfyllnadsplats för spruta

     Platta med tak
  Platta med bef. Platta utan bef. utan bef.
 Biobädd gödselbehållare gödselbehållare gödselbehållare

Investering 20 000 kr 15 000 kr 35 000 kr 60 000 kr

Avskrivning  
och ränta per år  2 000 kr 1 500 kr 3 500 kr 6 000 kr

Underhåll per år 500 kr – – 200 kr

Tömning av behållare – 200 kr 1 000 kr 500 kr

Summa årskostnad 2 500 kr 1 700 kr 4 500 kr 6 700 kr

Kostnad per 
bekämpat hektar med 
200 hektar och 2,5 bek. 
per ha och år. 5:00 kr 3:40 kr 9:00 kr 13:40 kr

I ovanstående exempel är det räknat med en livslängd på 15 år för alla fyra exemplen, vilket 
kan diskuteras. Rent fysiskt har biobädden kortast livslängd medan plattan har längst livslängd.

Råd
Bygg rätt och underhåll = Säker påfyllningsplats!
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peter använder insidan Av: JenS BLOMquISt

Peter Rosenlund är arbetsledare hos Patrik och Elisabeth 
Axelsson i Aby, Målilla. Återkommande bladmögelbe-
kämpningar på gårdens 83 hektar konventionella potatis 
gör Peter till en erfaren sprutförare.
 – Sprutan går 1 400-1 500 hektar per år med legokör-
ning, så det blir några hektar.

incident öppnade ögonen
De många timmarna på sprutan gör att han håller benhårt 
på två saker – bra skyddsutrustning och goda rutiner. I hans 
skyddsutrustning ingår förkläde, gummistövlar, visir, handskar, 
kolfilter i luftintag på traktorn och andningsskydd när det be-
hövs. Till detta kommer dubbel säkerhet på höger hand.
 – Jag har en extra vinylhandske innerst på höger hand 
för att kunna ta av PVC-handsken på vänster hand utan 
att komma i kontakt med sprutvätska.
 Att dra på hela skyddsutrustningen kan verka mödo-
samt, men för Peter är det ingen tung börda att bära. En 
incident för många år sedan sitter fortfarande kristallklart i 
minnet.
 – Jag slarvade en gång i ett annat sammanhang när jag 
sprutade gasverkande Roxion. Jag blev sjuk och mådde illa 

Peter Rosenlund märker plastförklädet med ”insida” för att fel sida aldrig ska hamna mot overallen i grynings-
ljuset. Men insidan av huvudet är också med för att öka säkerheten genom bra skyddsutrustning och regel-
bundna byten.

en extra vinylhandske på högerhanden och plastförklädet märkt med ”insida” är effektiva rutiner som ökar 
den personliga säkerheten för Peter Rosenlund. Bra skyddsutrustning som byts regelbundet ingår också.

en hel kväll.
 Episoden sätter fortfarande sina spår.
 – Efter den smällen tummar jag aldrig på skyddsutrust-
ningen.

insidan på rätt håll
Den andra komponenten i den personliga säkerheten är 
goda rutiner. De omfattar bland annat regelbundna byten. 
Förklädet byts var 3:e vecka medan t.ex. kolfiltren byts in-
för varje ny sprutsäsong.
 – Nya kolfilter i luftintagen kostar 2 000 kronor per år 
och är värda vartenda öre.
 En annan effektiv rutin är att skriva dit ”insida” på in-
sidan av det genomskinliga plastförklädet. Det förhindrar 
att växtskyddsmedel som stänkt på förklädet gnuggas in på 
overallen när Peter sömndrucket ska blanda sprutan i gry-
ningsljuset en daggvåt sprutmorgon.
 – Stress och slarv är värsta fienderna, sammanfattar han 
sin syn på skyddsutrustning.
 Själv motverkar han dem genom att inte hasta och ald-
rig fuska med skyddet.
 – Visir och handskar bommar jag aldrig.

”nya kolfi lter i luftintagen kostar 2 000 kronor per år och är värda vartenda öre.”



9

Maria dalin  
Arbetsmiljöverket, Stockholm

Använd rätt skydd rätt 

För att den personliga skyddsutrust-

ningen verkligen ska utgöra ett skydd, 

så är det viktigt att du:

4 använder skyddsutrustning av rätt   

 material

4 rengör utrustningen efter varje  

 användning 

4 förvarar skyddsutrustningen på ett   

 lämpligt sätt

4 kasserar och byter utrustningen till-  

 räckligt ofta.

På märkningsetiketten och i säkerhets-

databladet finns information om vilken 

personlig skyddsutrustning som minst 

krävs. 

Förvaring och byte 

Skyddsutrustningen ska förvaras 

separat. För att vara säker på att din 

personliga skyddsutrustning skyddar, 

är det viktigt att den byts tillräckligt 

ofta. Se till att ha bra rutiner! 

Detta bör du använda

4 handskar av evOH-laminat (t ex 4H- 

 handsken) är ofta ett bra alternativ. 

 nitrilhandskar är också tänkbara.  

 Handskarna ska vara så långa att  

 underarmarna skyddas. tunna en- 

 gångshandskar av PvC kan möjligen  

 vara ett alternativ vid korta arbets- 

 moment och utspädd sprutvätska.

4	Skyddskläder kan vara nödvändigt. 

 vid arbeten, som t.ex. tillblandning  

 och påfyllning är ett förkläde bra som  

 skydd. Både skyddskläder och för- 

 kläden finns också av korttidsmaterial.

vår hälsa är viktig och vi lägger ned 

både tid och pengar för att få en bra 

hälsa och leva ett säkert liv. vi anpas-

sar våra matinköp efter nyttighet och 

Säker bil, nyttig mat och skyddsutrustning har likheter  Av: HÅKAn ROSenqvISt

Vi skyddar oss i olika sammanhang på olika vis. Försöker äta sund mat,  

motionerar, har bra förarkomfort i traktorn, betalar försäkringspremier, 

använder hörselskydd vid behov osv. Lika viktigt är det att vi skyddar oss i 

samband med bekämpning. Alla vill bli gamla, även om ingen vill vara det!

motionerar för att hålla kroppen i trim. 

när vi byter bil ser vi på säkerhetsskill-

nader mellan olika bilar och årsmodeller. 

nästan allt kostar pengar, men leder till 

en bättre hälsa och ökad säkerhet. Det 

är därför lika naturligt att vi skyddar oss 

på ett bra sätt mot växtskyddsmedel, 

årskostnaden i vidstående exempel är 

inte stor.

 nästan alla företagare har försäk-

ringar. Förhoppningsvis ska vi inte 

ha någon nytta av särskilt många 

försäkringar som vi betalar för. vi kan 

uttrycka oss liknande om skyddsut-

rustning. Förhoppningsvis behövs inte 

en stor del av utrustningen om vi är 

försiktiga, men kan vi minska risken för 

att växtskyddsmedel leder till skada 

eller sjukdom, motiverar detta använd-

ningen av skyddsutrustning.

 Exempel på kostnad för skyddsutrustning

   Antal  Inköpspris Kostnad
   per år per styck, kr per år, kr

Säsongsmask  1 219 219 
Grövre PVC-handskar  2 34 68
engångshandskar  50 0,69 35
Stövlar  1 398 398
Korttidsoverall  5 55 275
Skyddsglasögon  0,2 105 21
Ansiktsskärm  0,2 292 58
Förkläde  1 110 110

Summa    1184

vi kan jämföra kostnaderna i ovanstående tabell med 
vad vi lägger ut på att skydda oss i andra sammanhang.

4 Gummistövlar: trä byxbenen utanpå  

 stövlarna! Använd inte skor av läder  

 eller tyg som kan suga upp vätska.

4 Visir (ansiktsskärm) är ett bra skydd  

 för både ögon och huden i ansiktet  

 vid tillblandning, påfyllning och andra  

 arbeten med stänkrisk.

4 vid risk för inandning av bekämp-  

 ningsmedel kan ett andningsskydd  

 vara nödvändigt. Små masker av  

 fibermaterial är inte ett bra skydd. 

Duscha och smörj 

Det är viktigt att duscha och byta alla 

kläder efter besprutningen. Använd 

gärna hudkräm regelbundet. välvår-

dad hud står bättre emot påverkan av 

kemikalier.

Det är den som tillreder, bekämpar och rengör sprututrustningen som löper 

störst risk att komma i kontakt med växtskyddsmedlet. Växtskyddsmedel 

kan komma in i kroppen via huden, genom inandning eller oavsiktlig förtä-

ring. Det vanligaste är att man får stänk på huden.

Råd
Du är själv närmast!
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lekande lätt att tvätta rätt Av: HAnS JOnSSOn 

Lars Vallgårdas nya spruta används årligen på cirka 3 000 
hektar. Han är Sigillodlare och en betydande del av mar-
ken ligger i vattenskyddsområdet strax norr om Uppsala 
som försörjer staden med porlande fräscht dricksvatten.

inga restmängder Vid noggrann rengöring 
Ett viktigt inslag vid arbete med kemiska växtskyddsmedel 
är rengöring av sprutan, såväl invändigt som utvändigt. Ett 
arbete som kan vara omständigt med gammal teknik och 
ibland inte prioriteras när det är stressigt. Men med den 
nya sprutan går det snabbt och enkelt.
 – Jag är mycket noggrann med invändig rengöring när jag 
går över till känsliga grödor som raps, berättar Lars Vallgårda.
 Andra tillfällen är när vete ska bekämpas. Då får det 
inte finnas kvar någon restmängd av stråförkortningsme-
del som använts i råg. Rengöringen sker ute i fältet, snabbt 
och lätt med några enkla handgrepp på sprutan. Det finns 
även möjlighet till styrning från traktorn vilket ytterligare 
förenklar rengöringen. 

några enkla handgrepp räcker
Så här går det till. Sprutan ställs i fältet och tvättas två 

gånger med 150 liter färskvatten som förs över från spol-
tank till preparattank. Vid andra rengöringen används 
tankrengöringsmedel. Diskutrustningen går fem minuter  
i det helt slutna systemet varefter vattnet sprutas ut i fältet. 
Slutligen sköljs sprutan ytterligare två gånger med 100 liter 
färskvatten.
 – Jag skriver ofta upp ”Rengöring i fält” i sprutjournalen, 
betonar Lars.
 Det kan vara en helt ovärderlig notering om det dyker 
upp några konstigheter i grödorna som man misstänker har 
att göra med någon kemisk bekämpning.
 Även om mängden sprutmedel som fastnar på sprutan 
utvändigt är liten så är Lars mån om att hålla hög renhet 
även där.
 – Man har alltid tidspress och skulle vilja tvätta oftare 
utvändigt, men den nya sprutan förenklar arbetet och jag 
blir bättre och bättre på det, menar Lars.
 Sprutans högtryckstvätt och det rena färskvattnet gör 
ett bra jobb. Givetvis är det visir, skyddsoverall, handskar 
och stövlar som gäller vid det arbetet. Det gäller inte bara 
att vara rädd om grödan, miljön och dricksvattnet.

Med ny teknik rengör Lars vallgårda sin nya spruta snabbt och enkelt. Det ger en betydande tidsbesparing 
och god säkerhet mot sprutskador och negativ miljöpåverkan.

ett enkelt handgrepp och sprutan blir skinande ren invändigt.

    
    

    
  ”J

ag skriver ofta upp ”rengöring i fält” i sprutjournalen”.
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Genom att ha en väl rengjord spruta 

minskar risken för stopp i munstycken 

och skördesänkning. Om det finns 

preparat kvar i tanken från föregående 

gröda kan det ge skördesänkning. Om 

skörden skulle sänkas med 1 % kom-

mer detta inte att synas i grödan, men 

har orsakat en skördeförlust på några 

hundra kronor. 

 utrustning för automatisk rengöring 

sparar tid, men kostar i inköp. ett 

exempel på utrustning för automatisk 

tankrengöring har priset ca 25 000 kr. 

I dessa 25 000 kr ingår även program 

för automatisk omrörning, elektronisk 

tankmätare och automatisk fyllning. 

Med denna utrustning kan man välja 

mellan tre program för rengöring. 

Dessa program är ramptvätt som 

bedöms ta ca 5 minuter, snabbtvätt ca 

12 minuter och multirengöring ca 30 

Spara tid när tiden är värdefull  Av: HÅKAn ROSenqvISt

Om sprutan används i tillräcklig omfattning eller om man ofta skiftar mellan 

känsliga odlingar är det lönsamt med automatisk rengöring av sprutan. Man 

kan då spara tid vid de tidpunkter då det är bråttom i fälten. 

minuter. utan utrustning för automatisk 

rengöring bedöms tiden för rampren-

göring till 10 minuter, snabbrengöring 

20 minuter och multirengöring till 60 

minuter. timkostnaden för rengöring 

ska även täcka stilleståndskostnad för 

sprutan.

Exempel på jämförelse mellan automatisk och manuell rengöring av spruta

 Automatisk  Manuell
 Kr/år  Kr/år

Ränta utrustning 750  –
Avskrivning utrustning 2500  –
underhåll utrustning 1000  200
tid ramprengöring, 40 ggr 1700  3300
tid snabbrengöring, 10 ggr 1000  1700
tid multirengöring, 8 ggr 2000  4000

Summa 8950  9200

Ovanstående beräkning ska ses som ett exempel, men visar att för den som använder sin
spruta i tillräckligt stor omfattning eller ofta skiftar mellan känsliga odlingar som t.ex. till 
sockerbetor, är det ekonomiskt motiverat att ha automatisk rengöring. I paketen med auto- 
matisk rengöring ingår det ofta annan utrustning som också har ekonomiskt värde. Dess-
utom slipper man arbeta med att rengöra sprutan manuellt.

någon timme efter behandling mot 

örtogräs i ett stråsädesfält görs en 

flyghavrebekämpning i rapsen med 

samma spruta! Rester från den första 

behandlingen kan ge stora skador i 

den efterföljande. Samma sak gäller 

om man sedan återupptar örtogräsbe-

handlingen. Risken för skador är stor 

om man inte rengör spruttanken!

Några saker att tänka på: 

4 Skapa en rutin för regelbunden tank- 

 rengöring och använd tankrengörings- 

 medel. Läs etiketten noggrant och följ  

 instruktionerna. Gör alltid ren sprutan  

 direkt efter avslutat arbete, speciellt  

 vid skifte av grödtyp. notera i sprut- 

 dagboken när tankrengöring sker.  

 Speciellt viktigt om man skiftar förare. 

4 Låt aldrig preparatrester torka in!   

 Fyll på vatten vid kortare uppehåll  

 eller skölj rent i samband med lite  

 längre uppehåll. Intorkade rester av  

 växtskyddsmedel är svåra att lösa  

 upp och kan orsaka stopp i ventiler  

 och spridare förutom att de kan  

 skada grödan.

4 Ha alltid tankrengöringsmedel till-  

 gängligt. vatten räcker inte som 

 rengöringsmedel.

4 var speciellt uppmärksam med pre- 

 parat som innehåller mycket lös- 

 ningsmedel eller penetreringsoljor.  

 Dessa kan lösa upp gamla sprut- 

 rester och därmed orsaka skador.  

 Det finns exempel på att preparat- 

 rester lösts ut våren efter en vinter- 

 konservering. 

4 tänk på att köra igenom hela syste- 

 met/sprutan inklusive bomrör, slangar,  

 ventiler, returslangar, filter, kopplingar,  

 preparatpåfyllare. Alltså hela sprutan!

4 Det är värt pengarna att hålla spru- 

 tan ren. en skördereduktion på 10 %  

 som kan ha orsakats av en dåligt 

  rengjord spruta är ofta svår att upp- 

 täcka med blotta ögat.

Tomas Fahlgren  
Nordisk Alkali

En ren spruta minskar risken för grödskador och skördeminskningar som 

ofta inte kan upptäckas med blotta ögat. 

Råd
Högeffektiva medel kräver ren spruta
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Bekämpar ogräsen tidigt Av: JenS BLOMquISt

Göran Bengtsson utanför Simrishamn i Skåne har drivit 
lantbruk inom vattenskyddsområde under hela sin aktiva 
jordbrukartid. Redan 1974 hamnade en del av marken 
inom ett vattenskyddsområde. Ingen reflekterade då över 
några olägenheter för driften.

söker tillstånd VarJe år
Göran Bengtsson tillhör inte dem vars jordbruksdrift 
drabbas allra värst och har mindre än 10 % av sin areal 
inom vattenskyddsområde. Men för 5-6 år sedan började 
inskränkningarna kännas av. Då stod det klart för Göran 
att han framöver var skyldig att söka tillstånd för att få 
använda bekämpningsmedel i odlingen. Nu söker han till-
stånd varje år för en del preparat och vart tredje för andra. 
Preparaten plockar han från en lista med växtskyddsmedel 
som är tänkbara att använda mot bakgrund av deras trög-
rörlighet i marken.

inga lättrörliga preparat
När Göran t.ex. ska ogräsbekämpa på hösten i sitt höstvete 
är en standardblandning som Cougar plus Arelon inget 

Med mark inom vattenskyddsområde måste Göran Bengtsson söka tillstånd för bekämpningsmedel i odlingen. 
På hösten i höstvete får han bara ogrässpruta tidigt med ett svårrörligt preparat. Men trots omaket anser han 
att ett dricksvatten fritt från växtskyddsmedel går före den egna bekvämligheten och lönsamheten.

eftersom Göran Bengtsson har mark inom vattenskyddsområde har han tillstånd 
för tidig ogräsbekämpning på hösten med Boxer som inte är lättrörlig i marken.

som ens kommer i fråga. I stället har han tillstånd att köra 
Boxer på hösten, men måste göra det före den 25 oktober.
Från början fanns en del irritation bland lantbrukarna inom 
vattenskyddsområdet.
 – Det fanns en del okunskap hos handläggarna om doser, 
preparat och praxis i odlingen. Men det har blivit mycket 
bättre med tiden, sammanfattar Göran diplomatiskt läget 
då och nu.
 I dag fungerar processen med att söka och ge tillstånd 
relativt smidigt. 
 – Vi har en bra dialog med kommunen.

Vattnet i första rUmmet
Merkostnaden för att inte få optimera sin bekämpning uti-
från billigaste preparatkombination har han inte uppskattat.
 – Jag har faktiskt inte räknat på det.
Han är mer mån om vattnets kvalitet som pumpas upp från 
markerna. Omaket att söka tillstånd varje år är inte något 
som han gör vågen för. Men han anser att ett dricksvatten 
fritt från växtskyddsmedel står över hans egen bekvämlighet.
 – Det är viktigt att vara rädd om vattnet.

 ”det är viktigt att vara rädd om vattnet.”
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Risken för påverkan kan minskas ge-

nom att bekämpningen utförs i tid på 

hösten. Lägre dos, dock med anpass-

ning till ogräsfloran, eller att vänta till 

våren är andra möjliga vägar att minska 

utlakningsrisken. 

Anpassa efter ogräsfloran 

tidig sådd och milda lägen medför ofta 

att ogräsen växer kraftigt på hösten 

och konkurrerar om ljus och näring till 

grödan. Förekommer det enbart ört-

ogräs kan höstbekämpningen ske tidigt 

med en reducerad dos av t.ex. Bacara. 

Gräsogräsen däremot, och särskilt 

vitgröe och renkavle, ska bekämpas 

effektivt på hösten för att få bästa 

effekt. De är svårbekämpade på våren 

om ingen höstbekämpning har utförts. 

Åkerven kan bekämpas med framgång 

på våren, men säkrast är att använda 

en reducerad dos på hösten och följa 

upp den på våren.

 

Bekämpa i tid 

De flesta moderna ogräspreparat som 

är aktuella för användning på hösten 

fungerar bäst om de används förhål-

landevis tidigt. I försöken ser vi vissa 

år under regniga förhållanden med 

sena bekämpningar i november att 

framförallt gräsogräsen inte bekäm-

pats effektivt. Den optimala behand-

lingstidpunkten för gräsogräs är när 

gräsen har 1-2 blad eller grödan ca 

2 blad. Har fältet enbart örtogräs kan 

bekämpningen utföras när ogräsen har 

1 örtblad eller när grödan ca 3 blad.

Vårbekämpning ett alternativ

Sen sådd innebär som regel att färre 

ogräs gror och i normalfallet kan man 

vänta med bekämpningen till våren. 

Finner man det nödvändigt med en 

bekämpning kan bekämpning strax 

efter sådd vara ett alternativ.

 I lägen där ogräsen inte växer till 

kraftigt på hösten eller ogräsfloran 

domineras av vårgroende arter är be-

kämpning på våren ett bra alternativ.

Detta vinner du på en tidig bekämp-

ning i höstsäd:

4 Ogräsen är små och vädret varmare  

 vilket ger bättre ogräseffekter. tänk- 

 bar dosreduktion 10 % = 20-50:-/ha.

4 Risken att få otillfredsställande ef- 

 fekter minskar, kan gälla gräsogräs,  

 baldersbrå m.m. Misslyckad effekt  

 kräver dyr omsprutning på våren.  

 tänkbar kostnad för omsprutning 1 år  

 av 7 = 20-40:-/ha.

4 Risken för att inte få gjort bekämp- 

 ning på hösten minskar väsentligt.  

 Om ingen höstbekämpning blir gjord  

 innebär detta vid stora ogrästryck en  

 dyrare och mindre effektiv vårsprut- 

 ning. tänkbarkostnad med dyrare  

 eller mindre effektiv vårsprutning 1 år  

 av 7 = 30-60:-/ha.

4 Risken för körskador minimeras.  

 tänkbar extra kostnad är beroende av  

 körskador och skördevärde 0-200:-/ha.

Hur mycket man tjänar på en tidig sprut-

ning på hösten i höstsäd är mycket svårt 

att sätta siffror på och det är naturligtvis 

mycket individuellt och mycket bero-

ende på lokala förutsättningar såsom 

ogräsflora, jordart osv. Det finns också 

ett antal olika strategier att välja mellan 

enbart höstbekämpning, bekämpning 

Bekämpa tidigt i höstsäden och spara pengar  Av: HÅKAn ROSenqvISt

Betingelserna för ogrässprutning på hösten är oftast bäst vid tidiga be-

kämpningar. Risken att misslyckas är också minst vid den tidiga sprut-

ningen. Därför är det god ekonomi och bra hänsyn till miljön att göra tidiga 

ogräsbekämpningar i höstsäden.

med reducerad dos höst och vår, eller 

enbart vårbekämpning. vilken strategi 

som väljs är beroende av ogräsflora, 

ogrästryck, jordart, såtidpunkt etc.   

 Sammanfattningsvis kan konstateras 

att om det är aktuellt med höstbekämp-

ning bör den göras tidigt och under 

goda betingelser både med hänsyn till 

miljön och plånboken. 

 Om sådden sker sent, ogräsen är få 

och små minskar behovet av höstbe-

handling. I sådana lägen är oftast en 

vårbehandling ett bättre alternativ.

 ”det är viktigt att vara rädd om vattnet.”

Henrik Hallqvist
Växtskyddscentralen

Jordbruksverket, Alnarp

Höstbekämpningar innebär ökad risk för påverkan på vatten eftersom vat-

tenströmmarna är nedåtriktade och den lägre temperaturen på hösten ger 

längre nedbrytningstider. Med anpassad dos och tidig bekämpning parerar 

man riskerna.

Råd
Ogräsbekämpning på hösten när, var, hur?
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skyddszoner är jättebra Av: HAnS JOnSSOn

1,47 % skyddszon. Kan tyckas lite, men det är inte procen-
ten som räknas. Lars Jönsson, lantbrukare i Fjälkinge söder 
om Kristianstad strör lovord över den lilla arealen som gör 
så stor nytta.
 – Jag kan egentligen inte se någon nackdel med skydds-
zoner!

fint Vatten till korna
En större bäck genomkorsar gårdens 150 hektar odlad mark 
och mynnar ut i 30 hektar bete där gårdens ungdjur går på 
bete över sommaren. Bäcken blir till ett ordentligt vatten-
hål där djuren dricker sig otörstiga och friska. Tack vare sex 
meter skyddszon vid bäcken har han minimerat risken för 
att vattnet direkt ska exponeras för växtskyddsmedel eller 
gödning. 
 – Det är en härlig känsla att se djuren från traktorn när jag 
bekämpar i potatisen och veta att vattnet de dricker är det 
bästa och att i alla fall inte jag bidrar med något skadligt.

Sex meter skyddszon kring bäcken ger bra vattenkvalitet, prima markväg, mindre körskador och packning. Lars 
Jönsson, lantbrukare söder om Kristianstad är odelat positiv till gårdens mångåriga investering i skyddszoner.

Lars Jönsson har haft skyddzoner sedan många år och skö-
ter om dem på ett föredömligt sätt. Det innebär bland an-
nat vältning för att trycka till och jämna ut marken. Viktigt 
är putsningen för att undvika fröspridning av ogräs. Den 
måste givetvis också kompletteringssås då och då.

Jämna fältkanter
Andra fördelar med skyddszoner är att fälten får jämna och 
fina kanter. Störst nytta gör det vid potatisodlingen där 
Lars vill ha absolut precision vid bekämpning och gödsling 
för att undvika dubbelbehandling eller mistor. 
 Tack vare att skyddszonen är välskött har grässvålen god 
bärighet vilket gör den till en ypperlig markväg för alla ty-
per av transporter på fältet som bevattningsmaskin, följe-
vagnar, sprutor m.m. 
 – Och bättre markväg får man leta efter.
   

Lars Jönsson, tillfreds med skyddszonen vid bäcken som står för dricksvattnet till gårdens kor.

”o
ch bättre markväg får man leta efter.”
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Med skyddszoner blir avkastningen på 

den mark som odlas större och det är 

kanske inte orimligt med en liten kost-

nad för miljöhänsyn nu när växtodlaren 

får välförtjänt lön för sin möda.

Skyddszonerna ger behörigt avstånd 

Riskerna med att sprida växtskydds-

medel eller växtnäring ända intill vatten 

är uppenbara. Bekämpningsmedels-

rester i vatten är både en fara för de 

vattenlevande djuren och växterna och 

en potentiell risk för restriktioner i växt-

skyddsmedelsanvändning. Skydds-

zonen ger automatiskt behörigt avstånd!

 

Sista utposten för att stoppa  

vattenerosion 

Betydande förluster av både växt-

skyddsmedel och fosfor kan ske genom 

ytvattenerosion. Motåtgärder ute i fäl-

ten är viktiga speciellt för jordbrukarna, 

men det är också viktigt att ha en sista 

buffert i form av en skyddszon.

Inte alltid toppavkastning 

Marken intill diken och vattendrag kan 

vara högproduktiv, men verkligheten är 

ofta en annan. Jordbruksvatten rinner 

ofta inte rakt och parallellt med andra 

fältkanter, vilket innebär att området intill 

jordbruksvattnen oftast är en vändteg 

med lägre avkastning. träd och buskar 

längs vattendragen kräver också sitt, 

vilket försämrar avkastningen i närheten. 

Fältvägar behövs 

Många fältarbeten kräver transport/på-

utöver miljöstödet till skyddszon vid 

vattendrag på 1 000 kr per hektar ut-

går även gårdsstöd. 

 Den mest avgörande posten är alter-

nativvärdet på marken där skyddszo-

nen ska ligga. Alternativvärdet på mar-

ken påverkas framförallt av skördenivå, 

priser, grödval och brukningskostnader. 

Marker där skyddszoner är belägna, 

kan vara kostsammare att bruka och ge 

lägre skörd än genomsnittlig mark. efter-

som det ur stödsynpunkt går att variera 

Odlingsnetto kr/ha Diagrammet visar odlingsnettot för vårkorn vid 
olika spannmålspris och olika skördenivåer, när 
alla kostnader är beaktade utom kostnaden 
för marken. Gårdsstödet är inte heller beaktat 
i figuren. Med ett miljöstöd på 1 000 kr per 
hektar skyddszon och en tänkbar putsnings-
kostnad på 500 kr per hektar skyddszon blir 
nettot per hektar skyddszon ca 500 kr per 
hektar (streckad linje), vilket kan jämföras med 
lönsamheten för korn. vid denna jämförelse 
ska man då även ha i bakhuvudet att skörden 
ofta är lägre på mark aktuell för skyddszonen, 
jämfört med det övriga fältet.  

bredden på skyddszonen mellan 6 och 

20 meter går det att få rakare fältkanter. 

 Innan man odlar upp den uttagna 

arealen eller inte utnyttjar möjlighet till 

skyddszon bör man fundera på om det 

är lönsamt. Om man på den trädade 

arealen bedömer att uppskattad skörd 

och bedömt pris på spannmålen ger 

ett negativt resultat, bör man tänka till 

en gång extra innan man börjar odla 

spannmål på den uttagna arealen eller 

aktuell mark för skyddszon.

10000

8000
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4000

2000

0

-2000

-4000

Skörd ton/ha
1 3 4 5 6 7 8 9

Vårkornpris kr/kg

500:-/ha

2:00

1:70

1:30

1:00

fyllning i fält  t.ex. sådd, stall/mineral-

gödselspridning, sprutning osv, och till 

detta kommer transporter av skörden. 

Dessa transporter innebär packnings-

skador med försämrad avkastning som 

följd. en tillräckligt bred skyddszon 

löser packningsproblemen, eftersom 

vändtegsskadorna kan flyttas från fältet.

Släpp ut konsumenterna! 

Att det finns problem med att ”släppa 

ut” konsumenterna i markerna t.ex. 

nedskräpning m.m, kan inte förnekas. 

Frågan är dock om inte jordbrukets 

goodwill är viktigare. Jordbruk måste 

vara en del av samhället och inte en 

isolerad företeelse utan insyn från 

konsumenterna.

2

Örjan Folkesson  Jordbruksverket, Alnarp

Växtodling i guldläge – All mark ska odlas!  Men skyddszonerna har ändå så många 

positiva egenskaper att man bör tänka sig noga för, innan man odlar upp dem.

Mark med hög brukningskostnad och låg skörd är inte lönsam att odla

Även om spannmålspriserna stigit och kravet på uttagen areal är slopat, är 

det inte alltid ekonomiskt motiverat att odla spannmål på mark som gränsar 

till vattendrag. Avkastningsnivå, möjlighet till arronderingsförbättringar och 

andra brukningsförutsättningar är några variabler som påverkar hur stor 

areal som är ekonomiskt optimal att träda eller ha som skyddszoner. 

  Av: HÅKAn ROSenqvISt

Råd
Skydda skyddszonerna!
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ogräsbekämpning som skön konst Av: HAnS JOnSSOn

En gårdsplan är inte bara en gårdsplan. Hos Bengt Hellerström 
är det mer än så. Ett ömt vårdat revir där varje skötselmoment 
för att hålla ogräsen i schack, är resultatet av en tanke eller 
filosofi kring utseende, miljöpåverkan och livskvalitet. 
 – Många i min generation är uppvuxna med Totex, men på 
min gård körde vi inte med sånt, berättar Bengt.
 Någon Totex eller liknande har det således inte heller 
varit tal om under alla år han drivit Annelövs Gård utanför 
Landskrona. Istället har han gjort underhållet av gårdspla-
nen till en skön konst. Till sitt förfogande har han en verk-
tygspalett bestående av ogräsräfsa, rensjärn, gräsklippare 
och väl inarbetade rutiner.

räfsan riVer rent
Ogräsräfsan gör det stora jobbet. 
 – Börja i tid, kör ofta (en gång i veckan) fram till mid-

Ogräsräfsa, rensjärn och gräsklippare i kombination med goda rutiner är receptet för att hålla gårdsplanens 
ogräs under kontroll. Då behövs inga kemikalier.

Ogräsräfsan gör det stora jobbet. Men en stund med rensjärnet och lite välskött gräs så blir gårdsplanen till en juvel.

sommar och ta ett tag igen efter skörden när det finns tid 
igen, tipsar Bengt.
 Ogräsen som håller stånd mot den rafsande och rivande 
räfsan har inte mycket för det. På kvällen får de nådastö-
ten, då Bengt tar en runda med rensjärnet.
 – Det är inte så jädra farligt att luka, slår han fast!

rensJärn och gräsklippare kompletterar
Det ger tid till reflektion och en skön stund ute under fina 
sommarkvällar. Återstår så de kullerstensbelagda delarna 
av gårdsplanen. Hur göra? Lösningen blev att dressa ytan, 
så i lite gräs och sen sköter gräsklipparen resten. Att ha 
ogräsfritt upp till husväggen ger ett sterilt intryck tycker 
Bengt så lite gräs kan det få vara kvar. Men inga maskrosor. 
Där går gränsen.

    
  ”d

et är in
te så jädra farligt att luka, slår han fast!”
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Idag är produkter som innehåller gly-

fosat registrerade för användning mot 

icke önskvärd vegetation på exempel-

vis gårdsplaner. 

Tillåtet men olämpligt 

Så förutsatt att man lämnar skydds-

avstånd till dagvattenbrunnar och 

dricksvattentäkter, och att kontrakts-

kraven inte förbjuder det, är kemisk 

bekämpning tillåtet. Samtidigt vet vi att 

bekämpningsmedel på gårdsplanen 

otvetydigt medför risk för ytavrinning 

och läckage eftersom gårdsplanen helt 

eller delvis saknar matjordslager som 

kan binda och bryta ner bekämpnings-

medel. 

Alternativ finns 

De lantbrukare som lyckas hålla rent 

utan bekämpningsmedel och är nöjda 

med resultatet har ofta gårdsplaner 

med singel eller grus och bekämpar 

mekaniskt med hjälp av hemmabygg-

da ogräsharvar. Men liksom för kemisk 

bekämpning är det minst lika viktigt 

för mekanisk och termisk bekämpning 

att ogräsen bekämpas innan de blir för 

stora. Där ogräsharven inte räcker till 

kan gåsfotskär vara ett komplement. 

Runt ekonomibyggnader låter många 

lantbrukare gräs växa och det är då 

lätt att klippa med åkgräsklippare. 

Kullersten är nog det som ger störst 

bekymmer. Borstningsaggregat finns 

men upplevs inte räcka till i alla lägen 

och flamning är ett dyrare alternativ 

som ibland är uteslutet intill husväggar 

på grund av risken för brand. Ofta får 

man komplettera med handarbete och 

väljer därför att koncentrera insatserna 

till utvalda områden och täcker övriga 

med singel.

Många lantbrukare är överens om 

att man delvis behöver tänka i nya 

banor och inte vara främmande för att 

förändra gårdsbilden. Kanske handlar 

det också om att lära sig att acceptera 

lite mer grönt.

tid är pengar, men tid vid olika tillfällen 

är olika mycket värd. en vårbruksdag 

eller en bra tröskdag i augusti är tiden 

mycket värdefull och inte utbytbar. 

tidpunkten för när vi tar bort ogräs 

från gårdsplanen är inte så viktig, vilket 

gör att vi kan använda tid med lägre 

alternativvärde för denna typ av syssla. 

Genom att ha en hacka lättillgänglig 

går det att hacka lite när det finns fem 

minuter över.

det finns flera sätt att hålla rent på 

gårdsplanen. några sådana är: 

4 Borstning

4 Handrensning

4 Gräsklippare

4 Räfsa

4 Spruta med Ogräsättika eller Pelar- 

 gonolja

4 Ogräsharv med långfingerpinnar

4 Gåsfotsskär på S-pinne

4 Miljöräfsan

tidsåtgången för mekanisk bekämp-

ning är inte särskilt stor. Om vi skulle 

lägga ned en timme i genomsnitt per 

månad under sex månader per år blir 

det strax under en arbetsdag per år.

 Att spruta med Roundup tar också 

tid. vill vi inte ha stora och fula vissnade 

ogräs på gårdsplan, går det antagligen 

åt minst fem sprutningar. I tidsåtgång-

väg samman för- och nackdelar för räfsa eller Roundup  Av: HÅKAn ROSenqvISt

Använder vi kemiska bekämpningsmedel på gårdsplanen av slentrian eller har 

vi verkligen funderat på om det är ekonomiskt motiverat? Kanske det inte tar 

så mycket längre tid med mekanisk bekämpning? Det finns också ett värde i 

att kunna minska de kemiska preparaten i familjens närmiljö.

en för sprutning ingår att skyddsutrust-

ning och spruta ska plockas fram och 

preparat ska blandas i lagom mängd. 

Sedan ska man promenera runt gårds- 

planen och bekämpa, samt göra iord-

ning efter bekämpningen. 

 en fördel med att inte använda 

Roundup är att det är fler personer på 

gården eller i hushållet som kan be-

kämpa ogräsen mekaniskt än kemiskt. 

Om man använder räfsa eller långfing-

erharv så får man dessutom singeln 

både krattad och ogräsbekämpad på 

en gång.

 Om man känner sig tveksam till att 

minska sin Roundup-bekämpning, 

kan man testa hur lång tid det tar med 

Roundup respektive annan metod, 

vilket är ett billigt sätt att bli en erfaren-

het rikare.

Kemisk bekämpning på gårdsplanen är många lantbrukare tudelade till. Histo-

riskt är ju påfyllning och användning på hårdgjorda ytor förknippade med rester 

i yt- och grundvatten. Samtidigt är vi vana vid att ha det snyggt och rent omkring 

oss på gårdarna. 

Anette Bramstorp
Hushållningssällskapet, Malmöhus

Råd
undvik bekämpningsmedel på gårdsplanen
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pinnen bestämmer behovet Av: JenS BLOMquISt

Varje tidig morgon under säsongen kollar Magnus Axels-
son dagens väder- och bladmögelprognoser. Nederbörden 
de kommande dygnen är avgörande för när hans nästa stöt 
i kampen mot bladmögelsvampen ska sättas in.

regnkappa i xl
Sedan 2003 använder han sig av prognosmodellen PLANT-
Plus. Mycket förenklat är grunden att Magnus en gång per 
vecka matar in potatisens tillväxt sedan förra veckan i da-
torn.
 – Mitt viktigaste instrument är en pinne i fältet där jag 
markerar med en tuschpenna hur mycket blasten har vuxit 
sedan förra veckan.
 Tillväxten är viktig. Eftersom man kör mycket kontakt-
verkande preparat innebär snabb tillväxt att nya blad blir 
oskyddade.
 – Jag brukar jämföra med en regnkappa som potatisen 
växer ur.
 Vädret som har varit kommer som data från en väder-
station i närheten och vädret som förväntas kommer i sam-
manvägda prognoser. Tillsammans med tillväxtvärdet från 
pinnen ger prognosmodellen sedan råd om tidpunkt för 
nästa bekämpning. 

inga skott från höften
Erfarenheterna så här långt är positiva. 
 – Förr i tiden körde vi programmerat i blindo var 6:e-7:e 
dag. Nu flexar vi med PLANT-Plus.
 Att ”flexa” betyder för Magnus att han numera vet gan-
ska exakt när potatisen behöver skyddas. Det gör att han 
kan sätta in bekämpningen vid rätt tidpunkt och inte som 
ett skott från höften. Ibland kör han med täta intervall, 
som mest var tredje dag. Och ibland blir det nästan 14 da-
gar mellan behandlingarna. 
 – Jag kommer sällan ner i antal behandlingar jämfört 
med grannar som inte använder prognosmodellen. Men jag 
bekämpar vid rätt tidpunkt.

nästan kaffepengar
Rätt tidpunkt har gett utdelning hos Magnus.
 – Jag har hållit min potatis fri från bladmögel i fält och 
brunröta i knölarna även svåra år.
 Knölar fria från brunröta kan innebära 1:50 i stället för 
50 öre per kilo. Magnus omsätter 1,5 miljoner kronor per år 
på sina 25 hektar potatis. PLANT-Plus kostar 6 900 kronor.
 – Prognosen är kaffepengar i sammanhanget betraktat 
som en försäkring mot brunröta.

en plastpinne i potatisblasten är det viktigaste redskapet i bladmögelbekämpningen för Magnus Axelsson.  
Med den mäter han tillväxten som tillsammans med väderstationsdata och väderprognos avgör bekämpnings-
tidpunkt i prognosmodellen PLAnt-Plus. timingen blir bättre och potatisen blir fri från bladmögel och brunröta.

På en plastpinne markerar Magnus Axelsson hur mycket potatisblasten har vuxit sedan förra veckan. tillväxten,  
vädret som varit och vädret som förväntas blir i prognosmodellen PLAnt-Plus ett råd om nästa bekämpningstidpunkt.

         ”p
rognosen är kaffepengar i sammanhanget betraktat som en försäkring mot brunröta.”
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Det har gjort att vi startar bekämpning-

en när vi har 80-90 % uppkomst och 

att vi sedan återkommer med ett inter-

vall på 6-7 dagar tills väder eller tillväxt 

ändrar sig. tillväxten kan vara enorm 

under vissa perioder, blasten kan lätt 

växa 25 cm på en vecka och genast 

har du oskyddad bladmassa. 

Tätare intervall 

under sådana förhållanden måste man 

köra med tätare intervall. Modellen ger 

även råd om man ska använda kon-

takt- eller systemiskt preparat och den 

varnar om det är ett högt tryck innan 

man kan se några angrepp vilket har 

lett till att vi använder systemiska pre-

parat tidigare i behandlingsprogram-

met. Mot slutet av säsongen är det bra 

att ha modellen som stöd. Om vi inte har 

något bladmögel i odlingen, vädret är 

stabilt och bladtillväxten har avstannat 

har vi sett att vi kan ha uppåt tio dagar 

mellan behandlingarna jämfört med om 

man inte hade modellen, då hade man 

fortsatt att köra på 6-7 dagars intervall.

Färre behandlingar 

Prognosmodellen har ändrat vår syn 

på behandlingsintervall. under vissa 

perioder med väldigt högt tryck har det 

hänt att vi har kört dagen efter igen för 

att skydda nytillväxt. Hur man väljer 

bladmögelpreparat är viktigt, men för 

att lyckas hantera bladmögelsituatio-

nen under odlingssäsongen är interval-

len mellan körningarna ännu viktigare.

De år som vi har kört prognosmodel-

len har vi minskat antalet behandlingar 

per säsong och haft mindre angrepp 

Preparaten är dyra, slösa inte med dem!  Av: HÅKAn ROSenqvISt 

Det går att öka lönsamheten av bekämpningen genom regelbunden tillsyn 

av grödan och genom att skaffa information om preparatval, optimal tid-

punkt, bekämpningsbehov samt genom att tänka efter hur stor dos som 

lönar sig att köra ut.

 dosreduktion

Betydligt bättre konkurrenskraft än normalt hos grödan ca 10 %
endast liten ogräsmängd  ca 15 %
Huvudsakligen ogräsarter med låg konkurrenskraft ca 10 %
Ogräsplantorna är små i stället för medelstora vid behandling ca 15 %
tillväxtbetingelserna för ogräsen är bättre än normalt dagarna före bekämpning ca 15 %
väderleken är varm och inte kall behandlingsdagen ca 10 %
väderleken är fuktig och inte torr behandlingsdagen ca 10 %

Dosneddragning genom att finna optimal ogräsbekämpningstidpunkt        

av bladmögel. Det leder i sin tur till säk-

rare avsättning av skörden. Har man 

brunröta i partiet gör det direkt 15 % 

på priset.

 Prognosmodellen är uppdaterad 

hela tiden vilket gör att lantbrukaren 

känner sig tryggare i sin bladmögelbe-

kämpning även under de mest kritiska 

perioderna.

Rolf Lindholm
Hushållningssällskapet, Halland

Bekämpning av bladmögel måste ske förebyggande och inte när man 

redan fått angrepp. Det har vi lärt oss genom åren som vi använt prognos-

modeller.

         ”p
rognosen är kaffepengar i sammanhanget betraktat som en försäkring mot brunröta.”

Genom att vara noggrann med att 

göra bekämpningar i rätt tid och med 

rätt preparat går det att spara pengar. 

Om vi kan spara 10 % av preparatåt-

gången genom mer optimal bekämp-

ning, med hjälp av preparatval, val 

av tidpunkt, anpassade doser samt 

noggrant följa om det finns behov av 

bekämpning, så innebär det ca 8 000 

kr för en 100 hektars slättbygdsgård 

i Skåne och ca 4 000 kr per år i norra 

Götaland eller södra Svealand. Dessa 

4 000 till 8 000 kr per år ger ett stort 

utrymme till att täcka kostnad för extra 

tillsyn och informationssökning.

På växtskyddscentralernas hemsida, 

www.sjv.se/vsc finns s.k. dosnycklar för 

bekämpning av ogräs. Där går det att 

fylla i ett antal variabler som påverkar 

dosens storlek. På så sätt kan man dels 

se hur många procent av fulldos som är 

lämpligt och dels se hur olika faktorer 

påverkar dosens storlek. Genom att 

anpassa bekämpningstidpunkt så att 

dosen kan hållas ned minskas prepa-

ratåtgång och därmed sparas pengar. 

På hemsidan kan man även fylla i vilka 

ogräs man har och få förslag på preparat 

och dos. Hemsidan föreslår preparat och 

dos för de ogräs man markerat. Kan man 

öka bekämpningseffekten genom pre-

paratval eller minska preparatkostna-

den kan lönsamheten ökas.

Råd
tryggare bladmögelbekämpning med prognosmodell
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Bättre än fuktat finger Av: JenS BLOMquISt

Fredrik Jerlström driver Tåå gård med 150 hektar växtod-
ling utanför Nyköping. Det första året som lantbrukare an-
vände han en manuell vindmätare som han sträckte upp 
mot skyn. Snart upptäckte han hur nyckfull vinden är. Och 
där någonstans föddes idén om att få kontinuerlig informa-
tion om vindhastigheten bekvämt serverad i traktorhytten. 
Lösningen blev en marin vindmätare som normalt mäter 
saltstänkt havsbris och servar fritidsseglare med uppgifter 
om vindhastigheten i knop.

kontinUerlig mätning finessen
Vindmätaren är enkel. Den består av tre delar – en propel-
ler på sprutans tank, en kabel och en display i traktorhyt-
ten. Inga märkvärdigheter men mycket funktionell. Och 
fördelarna är många anser Fredrik.
 – Det är enkelt och jag vinner en massa tid genom att 
slippa gå ur traktorn för att hålla upp vindmätaren. I stäl-
let sitter jag i hytten och ser vinden växla. Jag registrerar 
variationerna och har koll på läget, förklarar han.
 Den kontinuerliga informationen är alltså själva finessen. 
Den gör att Fredrik kan agera resolut om det börjar blåsa.
 – Då kopplar jag direkt om till lowdrift-munstycke.

försUmBar kostnad
Efter några år med den marina vindmätaren har han blivit 
mer försiktig.
 – Jag har skyddszoner och betesmarker längs Nyköpings-
ån och ett öppet dike, men tar aldrig några risker där.
Samtidigt kan han kosta på sig att spruta, även om det blå-
ser en del, när han har kontroll på vinden.
 Hans vindmätare går på 12-1300 kronor eller dubbelt 
upp mot en vanlig handhållen variant. Det är småpotatis 
tycker han. Växtskyddet på Tåå gård går på omkring 250 
kronor per hektar och år.
 – Några extra hundralappar för en sådan här vindmätare 
är inte mycket jämfört med vad växtskyddet kostar på går-
den.
 För pengarna får han en försäkringspremie som ger skydd 
åt vattendrag. Men också jämnare täckning och säkrare 
växtskyddseffekter. Hans råd till andra är tydligt.
 – Om vindstilla morgnar inte räcker till utan man måste 
spruta även under dagtid – då är kontinuerlig vindmätning 
bra. Med den bemästrar man situationen.

en marin vindmätare med en liten propeller monterad på spruttanken ger Fredrik Jerlström kontinuerlig infor-
mation om vindhastigheten.  Det är en billig försäkringspremie som både ger koll på läget och säkrare växt-
skyddseffekter.

en vindmätare för segelbåtar förser Fredrik Jerlström med kontinuerlig information i traktorhytten om vindhastig-
heten. Det är bättre än ett fuktat finger i luften. vindriktningen visas med en vimpel som är monterad på rampen.

”n
ågra extra hundralappar för en sådan här vindmätare är inte mycket jä

mfört med vad växtskyddet kostar på gården.”
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Lagtexten ovan är tydlig. Men för att 

hjälpa lantbrukare att bestämma vind-

anpassade skyddsavstånd i praktiken 

har man i informationskampanjen 

Säkert växtskydd, utarbetat skriften 

”Hjälpreda för bestämning av vindan-

passat skyddsavstånd vid användning 

av lantbruksspruta med bom”. 

 Att rekommenderade skyddsavstånd 

följs innebär i sig inget ”fribrev” från 

ansvar. Skyddsavstånden måste ses 

som riktvärden. en viktig iakttagelse i 

sammanhanget är att ett ”moln” med 

drivande smådroppar inte nödvändigt-

vis behöver avsättas på marken. Det 

kan, om man har otur, orsaka skador på 

odlingar längre bort än det skyddsav-

stånd hjälpredan anger. För den biolo-

giska effektens skull gäller också att stor 

risk för vindavdrift även innebär stor risk 

för ojämn avsättning inom fältet.

Tänk på att:

4 duschkvalitén har avgörande bety- 

 delse för vindavdriftens omfattning

4 vindavdriften är starkt positivt korre- 

 lerad med vindstyrkan, men svag  

 vind, < 0,5 m/s, gör vindriktningen  

 oberäknelig 

4 bomhöjden över bekämpningsobjek- 

 tet har stor inverkan på avdriftens om- 

 fattning. Ju närmare sprutbommen  

 hålls över marken/bekämpningsobjek- 

 tet, desto mindre risk för vindavdrift 

4 vindavdriften oftast tilltar med sti- 

 gande lufttemperatur

4 ökad körhastighet förstärker vindav- 

 driften 

4 det finns tekniska lösningar som kan  

 minska vindavdriften avsevärt, t.ex.  

Det finns olika sätt att minska vindav-

driften utöver bekämpningstidpunkt 

och ramphöjd. vindavdriften påverkas 

även av sprutans utrustning som mun-

stycksval, släpduk, luftassistans och 

körhastighet. Sprutor med luftassistans 

är betydligt dyrare i inköp och kostar 

ofta strax över 50 % mer än en spruta i 

motsvarande storlek utan luftassistans. 

Sprutkapaciteten blir dock högre på 

en luftassisterad spruta dels genom att 

körhastigheten är högre och dels för 

att det går att spruta vid fler tillfällen 

p.g.a. mindre vindkänslighet. 

 Det är oftast ytterrundan som är 

känsligast för vindavdrift. Speciellt 

känsligt är det om det finns villaträdgår-

dar, vattendrag eller känsliga grödor i 

närheten av fältet. Genom att vrida om 

munstycken till större droppar minskar 

risken för vindavdrift. Om det tar 5 till 10 

minuter per gång att vrida om mun- 

styckena, utgör momentet att ändra 

munstyckena fram och tillbaka, en 

kostnad av ca 75 kr. Detta är ett billigt 

sätt att öka antalet tillfällen som det går 

att köra ytterrundan, samt ett billigt sätt 

att minska risken för skador utanför fältet. 

Det finns även utrustning som gör att det 

går att skifta munstycken från hytten.

Borta med vinden…bekämpningsmedlet och pengarna  Av: HÅKAn ROSenqvISt

Genom minskad vindavdrift minskas risken för skador både i egen närlig-

gande gröda, hos grannar samt i vattendrag. Dessutom kan effekten av 

bekämpningen ökas i förhållande till dosens storlek.

Genom att minska vindavdriften min- 

skas risken för skador. Dessutom ut- 

nyttjas preparatet bättre, vilket ökar 

lönsamheten. Om spridningen av ogräs- 

preparat sker jämnt i grödan, ökar ef-

fekten eller så kan dosen minskas. en 

minskning av dosen med t.ex. 10 % i 

höstvete innebär kanske ca 35 kr lägre 

ogräspreparatkostnad per hektar. Om 

vindavdrift orsakar skador i angränsande 

gröda på 1 % kommer man 

gissningsvis inte att kunna se 

denna skada. Dock orsakar 

en skördeförlust på 1 % 

ett intäktsbortfall i form av 

lägre skörd på kanske ca 

100 kr per hektar beroen-

de på spannmålspris och 

skördenivå.

 luftassisterad sprutdusch, avdrifts- 

 reducerande munstycken, övertäckt  

 sprutbom, förbom, bandspruta och  

 kontaktapplikatorer (avstrykare).

 

Blir skyddsavståndet som ”Hjälp-

redan” rekommenderar orealistiskt 

finns möjligheten: 

4 att spruta vid en annan tidpunkt när  

 väderleken är gynnsammare

4 att använda lägre dos, grövre dusch- 

 kvalitet eller annan avdriftsreduce- 

 rande utrustning

4 att minska körhastigheten och an- 

 vända lägsta möjliga bomhöjd i  

 kombination med grövre duschkvali- 

 tet några sprutdrag närmast det  

 känsliga området.

”Den som sprider kemiska bekämpningsmedel är skyldig att bestämma och 

iaktta de skyddsavstånd som med hänsyn till omständigheterna är nödvän-

diga till skydd för vattentäkter, sjöar och vattendrag, samt omgivande mark 

och annans egendom.”
Tommy Arvidsson  

SLU, Uppsala

”n
ågra extra hundralappar för en sådan här vindmätare är inte mycket jä

mfört med vad växtskyddet kostar på gården.”

Råd
vind, temp och teknik bestämmer avståndet
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Bra flyt med injektormunstycken Av: HAnS JOnSSOn

I nio år har han använt injektormunstycke och Lars- 
Håkan Jonsson Kyrkeby Egendom söder om Örebro är 
nöjd. Mycket nöjd.
 – Jag har provat några gånger med spaltmunstycken men 
tycker att det blir för mycket dimma och avdrift, även vid 
svaga vindar kring 3 meter per sekund.

högt tryck är Bra tryck
Hans erfarenhet av sprutning är minst sagt stor. Bara det 
senaste året har den nya 36 meters Amazonesprutan gått 
på 5 600 hektar fördelat på nio gårdar med en sammanlagd 
areal på 1 500 hektar. Förutom kemisk bekämpning an-
vänds sprutan även till gödsling med flytande näring. Det 
handlar om minst hundra fält som ska behandlas så det gäl-
ler att ha en uttalat säker och bra strategi för att logistiken 
ska fungera. Det gäller att få många spruttimmar och säker 
effekt även om förhållandena inte är 100 % perfekta.
 – Rätt tryck är den viktigaste faktorn för att lyckas med 
injektormunstycken, slår Lars-Håkan fast.
 Han har testat sig fram och noterat att effekterna vid 
till exempel svampbekämpning blir bättre vid högre tryck 

än vad som rekommenderas. Lars-Håkans råd är att aldrig 
gå under 4 bars tryck. 5,5 till 6 bar brukar ge bäst resultat. 
Då håller sig munstyckena och ledningarna rena och det är 
ytterst sällan som Lars-Håkan behövt rensa stopp i mun-
styckena. 

kolla pUmpen
En annan viktig faktor är pumpen. Den måste hålla hög 
kvalitet för att klara det höga trycket. Vätskemängderna 
varierar beroende på bekämpning enligt följande: 300 l/ha 
vid bomullsmögelbekämpning i oljeväxter, 150 l/ha vid 
ogräsbekämpning i spannmål, 130 l/ha vid Roundupkör-
ning på stubben. Preparatdoserna ligger i underkant av de 
rekommenderade. Han har vid några tillfällen gjort effekt-
jämförelser.
 – När jag provat med spaltspridare har jag inte fått bättre 
effekt, snarare tvärtom, berättar Lars-Håkan.
 Injektormunstyckena ger mindre sprutdimma än spalt-
munstycken vilket belönar Lars-Håkan med en bättre ar-
betsmiljö, renare spruta och minskad risk för vindavdrift 
och negativ miljöpåverkan.

Lars-Håkan Jonssons erfarenheter av sprutning med injektormunstycken är goda. Bra bekämpningseffekter, 
god arbetsmiljö och hög avverkning utan driftstopp är signum för tekniken. Men det krävs högre tryck än 
normalt och därför en bra pump på sprutan.

Lars-Håkan Jonsson är noga med att hålla koll på trycket. Fem till sex bar ska det 
vara, då är betingelserna perfekta för sprutning med injektormunstycken.

         ”r
ätt tryck är den viktigaste faktorn för att lyckas med injektormunstyc

ke.”
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vid förhållanden utan stora krav på 

nedträngning eller täckning i frodiga 

grödor används vätskemängder från 

100 l/ha och uppåt. Generellt passar 

detta vid ogräsbekämpning. I vissa fall 

blir effekten bättre om vätskemängden 

ökas. Så är fallet där nedträngning eller 

täckning av en stor mängd bladmassa 

krävs, exempelvis vid tistelbekämp-

ning i sena utvecklingsstadier i strå-

säd, svampbekämpning i sena stadier 

i höstvete och bladmögelbekämpning i 

potatis, där man bör öka vätskemäng-

den till 150-200 l/ha.

Olika spridare vid olika tillfällen

Injektorspridare har i försök gett sämre 

effekt vid ogräsbekämpningar och en 

tendens till sämre effekt vid svampbe-

handling i stråsäd. Men den har givit lika 

bra resultat vid bladmögelbekämpning  

i potatis. Spridaren bör i huvudsak an-

vändas vid speciella hänsyn till vindav-

drift eller för slutförande av sprutning 

vid sämre väder. De nya, kompakta 

injektorspridarna arbetar inom samma 

tryckområde som lowdrift- och spalt-

spridare (2-4 bar). Man kan därför byta 

Genom att använda munstycken som 

ger större droppar är inte bekämp-

ningen lika vindkänslig som med finare 

droppar. Detta ökar kapaciteten på två 

sätt. Dels genom att det blir fler sprut-

tillfällen och dels genom att det går att 

köra fortare med större droppar, utan 

att det blir för stor vindavdrift.

 Med en tripplett med tre munstycken 

ökar livslängden per munstycke genom 

att varje munstycke används kortare 

tid jämfört med när det bara finns ett 

munstycke. extrakostnaden för att 

köpa en tripplett blir då ca 7 500 kr när 

värdet av munstyckena är frånräknade. 

Denna kostnad kan fördelas ut på flera 

år, till skillnad från munstyckena som 

bör bytas när de är slitna.  

 Att öka kapaciteten på befintlig spru-

ta genom väl anpassat munstycksval 

kan vara ett relativt billigt sätt att öka 

kapaciteten. Investering i tripletter för-

utsätter dock att den befintliga sprutan 

har tillräcklgt lång återstående livs-

längd. Kapacitetsökningen sker dess-

utom delvis vid tillfällen, då det annars 

inte skulle gått att spruta eftersom det 

Ökad kapacitet och bättre läglighetseffekt med anpassade munstycken

Genom att anpassa munstyckena efter sprutförhållanden kan både sprutkapacitet och sprutresultat förbättras. 

Dels genom att risken minskar för vindavdriften från ytterdraget och dels genom att fältet kan bekämpas vid mer 

optimal tidpunkt eftersom man får mindre vindkänsliga droppar.

blåser för mycket. Kapacitetsökningen 

kan också användas till att bekämpa 

en större areal vid t.ex. samverkan eller 

slopad träda. Framförallt ökar läglig-

hetseffekten av att kunna spruta vid 

fler tillfällen. Det sparar preparat eller 

ger bättre effekt om man kommer ut 

vid optimal tidpunkt för bekämpnings-

åtgärden.

lowdrift, storlek 015 vätskemängd ca 100 l/ha.
   Goda sprutförhållanden, samt när det inte finns krav
   på täckning eller nedträngning i mycket växtmassa.

lowdrift, storlek 02  vätskemängd 150-200 l/ha 
eller 025*  Passar till de flesta sprutuppgifter.
   Körhastigheten avgör spridarstorlek.

Kompakt injektor,  vid mindre lämpliga vindförhållanden samt sprutning
storlek 02 eller 025 längs känsliga områden.
   vätskemängd 150-200 l/ha.

mellan lowdrift- och injektorspridare 

och hålla samma hektargiva utan att 

ändra trycket. 

I Danmark är lowdriftspridare på bomsprutor ett allmänt råd. De ger samma 

effektivitet som gamla spaltspridare, en duschkvalitet som fungerar vid 

normala vindförhållanden och med relativt små vätskemängder. 

Peter Kryger Jensen

Forskningscentret, Flakkebjerg

* Lämpligt alternativ för den som bara använder en munstycksuppsättning.

24 st lowdriftmunstycken 900 kr
24 st spaltspridare 900 kr
24 st injektormunstycken 1700 kr
24 st tripplett med munstycke, silar och skruv 10 200 kr

Exempel på munstyckskostnader för en 12 meters spruta         

  Av: HÅKAn ROSenqvISt

Råd
I Danmark rekommenderas lowdriftspridare



24

K
o

m
m

un
ik

at
io

n 
vi

d
 le

g
o

sp
ru

tn
in

g
 g

ör
an

 J
oh

an
ss

on
, V

är
så

s

Bra kommunikation ger säker legosprutning

 – Det viktigaste för mig när jag kör till andra är att ha en 
bra karta över fälten.
 Det slår Göran Johansson fast, som förutom de egna 160 
hektaren står för den kemiska bekämpningen på cirka 600 
hektar kring Värsås, öster om Skövde. Den personliga kon-
takten med kunden är en förutsättning för att han ska ta 
bekämpningsuppdragen.
 – Innan säsongen börjar träffar jag beställaren och med 
stövlar och karta traskar vi ut i fält och går igenom allt av 
betydelse, inte minst ställen som är extra känsliga, säger 
Göran.
 En del kunder har små arrenden som ofta byter arrenda-
tor och även brukningsform från konventionellt till ekolo-
giskt – och motsatt. Då gäller det att ha en perfekt uppda-
terad karta för året.

noggrann fältkontroll 
och diskUssion med Beställare
När bekämpningen närmar sig kollar Göran upp fältet med 

avseende på ogräsförekomst, arter etc. Allt noteras och 
när det är dags att bekämpa har Göran strategin klar. Det 
brukar blåsa minst tidigast på morgonen och då börjar han 
med delar av fältet som gränsar till känsliga kulturer och 
trädgårdar.
 – Varje uppdrag behandlar jag som att det vore hemma 
på mina egna fält, betonar Göran.
 Och det kan faktiskt ibland medföra samtal med kunden 
där Göran avråder från bekämpning. Allt för att värna om 
såväl plånbok som miljö. Lika viktigt är att efter avslutad 
bekämpning dokumentera insatserna i körjournalen. All 
data av betydelse noteras. 
 – Jag brukar till och med skriva ner om jag sett några 
rapphöns och lämnar då också en sprutfri zon på 24 meter, 
berättar Göran.
 I samband med fakturering av jobben gås sprutjournalen 
igenom och eventuella oklarheter reds ut. Det har hänt att 
en perfekt ifylld journal har friat såväl Göran som bestäl-
laren från märkliga effekter i fält.

Planering med beställaren och en bra karta borgar för en trygg och säker legosprutning. Det menar Göran Johans-
son, värsås utanför Skövde, som behandlar varje uppdrag som att det vore hans eget fält och egna grannar.

Göran Johansson (t.v.) legosprutar åt nils-Harald Johansson, Hasselbacken utanför Skövde. De håller kon-
tinuerlig kontakt kring gårdens bekämpningar och här tar de en sista koll innan det är dags att sätta igång.

   
   

    
    

”Varje uppdrag behandlar jag som att det vore hemma på mina egna fält.”

  Av: HAnS JOnSSOn
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en dialog mellan sprutföraren och kun-

den avseende preparat och dosval är 

grunden för bästa möjliga utbyte. Detta 

för att uppnå bästa resultat avseende 

ekonomi och miljö. Detta skapar trygg-

het för sprutföraren. 

Vem ansvarar för vad?

Som sprutförare är det ditt ansvar att 

se till att nödvändiga tillstånd finns.  

Du ansvarar även för att gällande lagar 

och regler följs vid t.ex. val av på-

fyllningsplats, lagring och hantering 

av växtskyddsmedel, anpassning av 

skyddsavstånd samt tillstånd för sprid-

ning i ett vattenskyddsområde. 

Ju bättre information och förutsätt- 

ningar beställaren ger sprutföraren 

desto bättre resultat kan vederbörande 

i sin tur prestera.  

Tänk på

4 Beställning i god tid, innebär mindre  

 stress och bättre resultat.

4 Information om skiftesstorlek, gröda,  

 känsliga objekt via en eu-karta.

4 erbjudande om en säker påfyllnads- 

 plats och rent vatten.

4 Spårmarkering underlättar preci- 

 sionsarbete.

För- och nackdelar med legosprutning

4 Större möjligheter att utnyttja effekti- 

 vare och miljövänligare teknik. 

Det är ett stort ansvar för den som ut-

för bekämpningen att allt blir rätt. Om 

det blir något fel hos den som det be-

kämpas hos, har legosprutaren ansvar 

och kan bli ersättningsskyldig. Om 

det skulle uppstå sprutskador i den 

bekämpade grödan kan lantbrukaren 

i många fall kräva ersättning av lego-

sprutaren. Om man får en sprutskada 

när man kör med egen spruta och själv 

orsakar skadan är det oftast ingen 

som betalar någon ersättning. när 

man jämför kostnad för egen spruta 

och inlejd bekämpning, behöver även 

denna aspekt beaktas. För att se effekt 

av bekämpning och ev. sprutskador 

är det lämpligt att lämna en obespru-

tad ruta, detta är av stor vikt både för 

säljare och köpare av tjänsten.

 Om skada inträffar hos tredje part så 

finns det möjlighet att få ersättning via 

traditionella försäkringar både vid lego-

sprutning och om man sprutar själv. 

Om man har miljöersättning på maxi-

malt 200 kr per hektar för miljöskydds-

åtgärder, behöver sprutföraren även 

veta var det finns sprutfria kantzo-

ner och kontrollrutor. Detta ligger i 

både sprutförarens och beställarens 

intresse. Svamp-, insekts-, ogrästryck 

viktigt med arbets- och ansvarsfördelning  Av: HÅKAn ROSenqvISt

Vid legosprutning kan det vara många personer inblandade i beslutspro-

cessen. Beställaren och legosprutaren är givna aktörer, men ibland är även 

rådgivare och säljare av bekämpningsmedel mer eller mindre involverade. 

Vem gör vad och vem fattar vilka beslut. Det gäller att ta ställning till vad 

som är rimligt och rätt.

och ogräsflora påverkar bekämpning 

och dosstorlek, vilket innebär att eko-

nomiskt optimal bekämpning skiljer 

mellan olika gårdar och olika fält. Alla 

inblandade strävar förhoppningsvis ef-

ter att nå ekonomiskt optimal bekämp-

ning, men eftersom det är svårt att i 

efterhand konstatera om man lyckats 

och ännu svårare att på förhand 

avgöra vad som är rätt, kan det ibland 

skilja på vilken dos, preparat, tidpunkt 

osv. man vill välja. Genom återkom-

mande besiktningar i fält, obehandlade 

kontrollrutor och utnyttjande av den 

kompetens som finns hos rådgivare, 

legosprutare och säljare av växtskydds-

medel finns det goda möjligheter för 

jordbrukaren att fatta bästa beslut. Allt 

förutsätter dock en god och utveck-

lande kommunikation.

4 Mer erfarenhet då sprutföraren ofta  

 kör en större areal. 

4 Kunden slipper ansvaret samt kravet  

 på dokumentation. 

4 Risk för ”försäkringssprutningar”, full 

 dos av standardblandningar för att  

 vara säker på att resultatet blir till be- 

 låtenhet för kunden. 

4 Därmed en risk för sämre anpassade  

 behandlingar.

4 Svårt att hitta en optimal tidpunkt för  

 behandlingen.

4 Ofta transporter med växtskydds- 

 medel på vägen.

Sist men inte minst. en bra dialog och 

tydlig information mellan beställare och 

sprutförare sparar både pengar och miljö. 

Karin Almgren
Länsstyrelsen, Västra Götaland

Legosprutning kan utföras på många sätt beroende på om det av tradition 

finns maskinstationer eller om det är en enskild jordbrukare som kör på 

entreprenad i bygden. Oberoende av på vilket sätt legosprutningen utförs 

är en grundläggande förutsättning för ett bra resultat en ömsesidig respekt 

och ett ansvar mellan beställare och sprutförare.

Råd
Legosprutning kräver ömsesidig respekt
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trimmad spruta gör bättre jobb Av: JenS BLOMquISt

Ulrik och Krister Liljeberg driver 120 hektar utanför Skara. 
Med bladmögelbekämpning på 20 hektar potatis gör deras 
spruta 400 hektar per år. Sprutan, med 12 meter ramp och 
1 000 liter tank, köptes av brödernas far redan 1985. Men 
tack vare enkla uppdateringar gör sprutan fortfarande ett 
bra jobb.
 – Nej, ett bättre jobb, rättar Ulrik Liljeberg som är den 
av bröderna som har certifikat och sköter sprutningen på 
gården.

ryggen rak i hytten
Först eftermonterades en elarmatur år 2000 som gör att 
sprutan enkelt kan stängas av inifrån hytten.
 – Inga fler dubbelsprutningar på vändtegen numera ef-
tersom det är så lätt att stänga av, konstaterar Ulrik.
 Men sprutans tre sektioner går också att delavstänga 
från hytten.
 – Mycket bra hos oss där det finns gott om kilar på fälten.
Utan dubbelsprutningar minskar onödig preparatåtgång 
och miljön belastas mindre. Men det förbättrar dessutom 
Ulriks arbetsmiljö.
 – Jag slipper kröka mig ut genom bakrutan som en 8:a för 
att stänga av sprutan!

En tredje möjlighet med elmanövreringen är att Ulrik kan 
variera trycket. När det blåser sänker han trycket, får större 
droppar och minskar vindavdriften.

mer på gång
Elarmaturen kostade ca 6 000 kronor år 2000. Pengarna har 
gjort stor nytta för både miljön och ryggen tycker Ulrik.
 – Jag är väldigt nöjd och vill aldrig gå tillbaka till den 
gamla ordningen.
 Nu står ytterligare en ansiktslyftning på tur. En preparat-
fyllare och sköljvattentank ska på i vinter. Då slipper Ulrik 
lyfta 20-litersdunkar med Roundup i höjd med ansiktet. 
Och med färskvattentank gör han ren sprutan i fält. 

kostnadseffektiVt att trimma
Tillsammans kommer elmanövrering, preparatfyllare och 
färskvattentank att gå på 22 000 kronor eller lika många 
1000-lappar som sprutan har år på nacken. Med komplet-
teringarna vässas sprutan för framtiden. Alternativet hade 
varit en ny spruta.
 – Men en ny likadan går på 125 000 och då blir ändå 
inte kapaciteten bättre. Så för oss är uppdateringarna mer 
kostnadseffektiva.

trots 22 år på nacken gör bröderna Liljebergs spruta ett bra jobb. Med eftermonterad elarmatur kan man stänga 
av hela sprutan och enskilda rampsektioner från hytten. Det minskar dubbelsprutningar och förbättrar arbets- 
miljön. nu trimmas sprutan ytterligare med preparatpåfyllare och sköljvattentank.

Krister Liljeberg och hans bror ulrik, som sköter sprutningen men 
inte var hemma när fotot togs, är nöjda med sin spruta från 1985.

          
   ”inga fl er dubbelsprutningar på vändtegen numera eftersom det är så lätt att stänga av.”
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FOtO: JAnne AnDeRSSOn



I nedanstående exempel har kostna-

den för att bekämpa ett ha beräknats 

för en 75 ha gård. exemplet med sam-

verkan baseras på samarbete mellan 

Ålder på sprutan påverkar grad av uppgradering  Av: HÅKAn ROSenqvISt

Om sprutan är liten och alltför gammal kommer det inte att vara lönsamt att 

investera i dyrare utrustning för att göra en större uppgradering. En måttlig 

uppgradering för små äldre sprutor kan då vara ett intressant alternativ. Sam-

verkan ökar förutsättningarna för att skaffa bättre sprututrustning.

två 75 ha gårdar. De ekonomiska jäm- 

förelserna innefattar inte bekämp-

ningseffekt, säkerhet, bra arbetsmiljö 

m.m. Lägst kostnad uppvisar den äldre 

sprutan. Om man uppgraderar en äldre 

spruta för 22 000 kr, kommer denna 

att var dyrare, men restvärdet eller livs-

längden kommer att öka. 

 Högst kostnad ger en ny, modern 

spruta i samverkan, trots att arealun-

derlaget fördubblats.

 Bättre bekämpningseffekt eller 

mindre preparatåtgång kan i många 

fall motivera en bättre sprututrustning. 

Med ett skördevärde på ca 6 000 kr 

per hektar räcker det i detta exempel 

med ca 1 % skördeökning för att det 

ska bli lönsammare att samverka om 

en ny bra spruta, jämfört med att ha en 

gammal dålig spruta.

4 Alla sprutor behöver ett funktionstest.  

 testarna har sett det mesta i sprutväg  

 och vet hur tekniken fungerar. Pratar  

 man med funktionstestare vittnar de  

 ofta om att det första mötet med en  

 spruta/sprutägare gör stor nytta, då  

 rättar man till små och stora fel på  

 maskinen och i diskussionen med  

 lantbrukaren anpassas kalibrering m.m.

4 ”lowdriftspridare” bör föredras  

 framför spaltspridare på en spruta  

 med en enkel spridaruppsättning.  

 Mässingsspridare och virvelkammar- 

 spridare bör vara ett avslutat kapitel  

 på lantbrukssprutor. Med lika bra el- 

 ler bättre effekter ger lowdriftsprida- 

 ren en bättre arbetsmiljö och skonar  

 samtidigt omgivningarna. tänk bara  

 på att inte gå ner för mycket i vätske- 

 mängd.

4 Använd en traktor med tät hytt.  

 Komplettera sprutan så att den kan 

 manövreras inifrån hytten. Ökad pre- 

 cision i sprutningen och förbättrad  

 arbetsmiljö på samma gång.

För att komma vidare kan man kom-

plettera med:

4 Färskvattentank med tankdiskmun- 

 stycke så att ursköljning och rengö- 

 ring av spruta kan göras i fält.

4 Preparatpåfyllare underlättar fyllning  

 av sprutan och förenklar rengöring  

 av praparatförpackningar.

Majoriteten av sprutorna i landet är små, burna sprutor med 600 eller 800 liters 

tank och 12 meters ramp. Diskussionen rör ofta stora lantbruk och stora, glän-

sande nya maskiner. Men, var ska man börja om man har en liten spruta som 

dessutom används ganska lite?

4 hydraulisk hopfällning av rampen  

 för att slippa gå i nybekämpad gröda.  

 Här närmar vi oss gränsen för vad  

 som är möjligt på en gammal maskin,  

 kanske har den gjort sitt. 

På uppslaget om modern teknik finns 

ytterligare idéer, allt beror på hur 

mycket man kan tänka sig att investera 

på den aktuella sprutan.

          
   ”inga fl er dubbelsprutningar på vändtegen numera eftersom det är så lätt att stänga av.”
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Exempel på kostnader för en 75 ha gård som bekämpar två ggr per ha och år.  
Kostnad kr/ha och bekämpningstillfälle.

  Äldre spruta, ny dyrare spruta, 
 Äldre spruta uppgraderad  samverkan
FöRUTSÄTTnInGAR 800 l, 12 m 800 l, 12 m 1000 l, 12 m

ålder köp – försäljning, år 15-25 15-25 0-15
Anskaffningsvärde 9 000 31 000 140 000
Restvärde 3 000 10 000 25 000
    
ReSUlTAT 
Värdeminskning 4 14 25
Ränta  2 7 14
Underhåll  10 11 11
Bränsle och smörjmedel 5 5 5
Förvaring 3 3 4
Skatt och försäkring 1 1 1
Arbete  38 36 30
SUMMA 63 77 90

Råd
uppgradera den gamla sprutan

Magnus Sandström  
Jordbruksverket, Uppsala
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gröna öar skyddar dricksvattnet Av: MARKuS HOFFMAnn

När jag ber Jarl Ryberg, arrendator till Hacksta utanför 
Enköping berätta om gården talar han också om hur man 
på gården arbetat med att utveckla den biologiska mång-
falden. Ekhagarna mot Mälaren har röjts fram, skogsbryn 
har restaurerats och ”gröna öar”, som Jarl kallar dem, har 
skapats runt dräneringsbrunnarna. 

större aVstånd än den stipUlerade metern
På gårdens 350 hektar odlas mest spannmål för utsäde och 
gräsfrö. Jarl sköter sprutningen själv och det blir cirka 500 
hektar per år med den 24 m breda Hardisprutan. Det mark-
anpassade skyddsavståndet som lämnas kring dränerings-
brunnarna blir som 4-5 meter breda och 8-10 meter långa 
ellipser. Jag prövar olika argument mot att lämna obehand-
lat runt brunnarna men Jarl avfärdar:
 – Nej, det är inte besvärligt, jag stänger enkelt av med 
en knapp från hytten. 
 Att lämna den ytan obrukad är heller ingen större kostnad 
då det ändå är för mycket trixande med plog och andra maski-

ner för att komma intill brunnen, tycker han. Men ogräs?
 – Nej, det är inga speciella problem, tycker Jarl.
 – Däremot behöver jag så i nytt gräs ibland när jag har 
kommit för nära med kultivatorn, tillägger han. 

mälaren, dricksVatten för mer än en milJon
Jarl tycker att de fått lön för mödan. Inventeringar av fåglar 
på Hacksta har visat ovanligt många arter. Bland annat har 
man sett kornknarr som är sällsynt. 
 – Rådjur och hjortar gillar också att vila i gräset runt 
brunnarna, fyller han i.
 Det som blivit bra för djurlivet är från början en åtgärd 
för att skydda vattnet. Gårdens marker avvattnas till Mäla-
ren som är dricksvatten för över en miljon människor. Det 
är skarpt läge och en sprutdusch över en dräneringsbrunn 
leds snabbt ut i vattnet. 
 – Jag vill inte att det hittas rester av växtskyddsmedel i 
Mälaren. Där har vi ett stort ansvar, säger han.

10 års erfarenhet av att lämna obehandlat runt dräneringsbrunnar har gett synliga resultat i djurlivet. Dessutom 
skyddas dricksvattnet från växtskyddsmedel. 

tre-fyra famnar brett är det obehandlade området kring dräneringsbrunnen.
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ådjur och hjortar gillar också att vila i gräset runt brunnarna.”



Kostnaden att gräva ned brunnar inkl. 

stensil, markering av brunn och rens-

ning i samband med nedgrävning kan 

bedömas till ca 1 500 kr per brunn, 

när flera brunnar grävs ned vid samma 

tillfälle. 

 utöver mindre risk för bekämpnings- 

medelsläckage och lägre skörd runt 

Lägre brukningskostnader med nedgrävda brunnar   Av: HÅKAn ROSenqvISt

Den största ekonomiska fördelen med att gräva ned brunnar är inbesparade 

brukningskostnader. Med större maskiner ökar olägenheten av brunnar ute i 

fältet. 

brunnarna sparas det in körtid. Det blir 

ofta både dubbelkört och mistor vid 

brunnar. Om det körs mistor vid brun- 

nar ökar dessutom ogrästrycket runt 

brunnen. Kontentan är att marken 

kring brunnar är både dyrare att bruka, 

samtidigt som skörden närmast brun-

nen är lägre.

 I exempelberäkningen går det 

ekonomiskt ungefär jämnt upp med att 

gräva ned brunnar. Dessutom slipper 

man att informera om brunnar när det 

lejs in körslor och det minskar risken 

för sönderkörning om man skulle köra 

mot brunnen med något redskap. Om 

brunnen ingår i något dikningsföretag 

måste man vara överens med de andra 

delägarna om att gräva ned brunnen. 

Minskade tillsyns- och rensningsmöj-

ligheter är ett tungt argument mot att 

gräva ned brunnar, vilket bör ställas 

mot fördelarna.

ett tydligt exempel utgör etablering av 

en skyddszon runt fältbrunnen. Det 

bidrar till att:

4 skydda vattenmiljön vid åtgärder med  

 växtskyddsmedel

4 minska risken för påverkan vid sprid- 

 ning av växtnäring

4 minska risken för transport till vatten- 

 miljön via ytavrinning

4 tillföra inslag av biologisk mångfald,  

 särskilt i utpräglad slättbygd

4 underlätta för rationell körning på fältet.

en viss odlingsareal tas i anspråk men 

detta ska vägas mot att åtgärden på 

ett effektivt sätt skyddar vattenmiljön 

vid tillförsel av växtnäring och behand-

ling med växtskyddsmedel. Omfatt-

ningen av biologisk mångfald ska inte 

överdrivas men utgör ett viktigt och 

tydligt inslag, särskilt i utpräglad hel-

åkersbygd. en etablerad gräsvegeta-

tion utgör skydd för fältviltet. 

 en annan viktig effekt är att en 

bevuxen skyddszon minskar risken för 

transport av växtnäring och växt-

skyddsmedelsrester via ytavrinning i 

samband med stora regn och snö-

smältning. transporten av växtnäring 

och växtskyddsmedelsrester som är 

bundna till jordpartiklar är en under-

skattad transportväg. en skyddszon 

och därmed ett markanpassat skydds-

avstånd minskar risken för skador i 

Det är lätt att peka på betydelsen av att tillämpa markanpassade skyddsav-

stånd. Resultatet blir rent vatten och ökad förekomst av biologisk mångfald. 

Båda delarna är viktiga inslag för att ta ansvar för en uthållig växtproduktion 

utan att ge avkall på lönsamhet och konkurrenskraft.

vattenmiljön. 

 en skyddszon ger dessutom möj-

lighet att effektivisera körningen på 

fältet. Det går att anpassa ytan till vad 

som ger full arbetsbredd vilket leder till 

ökad avverkning för olika skötselmo-

ment.
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Exempel på årliga inbesparade kostnader och 
kostnader i samband med nedgrävning av brunn:

Plöjning 6 minuter extra á 10 kr = 60 kr
Harvning 2 minuter extra á 10 kr = 20 kr
Sådd  3 minuter extra á 10 kr = 30 kr
Gödningsspridning 3 minuter extra á 8 kr = 24 kr
Sprutning 2 minuter extra á 10 kr = 20 kr
tröskning 3 minuter extra á 20 kr = 60 kr
Summa inbesparade maskinkostnader 214 kr 
Lägre skörd runt brunn = 30 kr
Summa ekonomisk nytta av nedgrävning 244 kr
Ränta och avskrivning för att gräva ned brunnar    1 500 kr x 0,08 = - 120 kr
Årskostnad för ökad rensningskostnad = - 90 kr  
Kostnader för nedgrävd brunn - 210 kr
netto av nedgrävningen 34 kr

Råd
Gräsbevuxen skyddszon håller avstånd

Lars Törner  

Odling i Balans
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modern utrustning ger möjlighet att skydda miljön! 
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OBS. Sprutan på bilden har endast som syfte att illustrera bildtexten, således finns inte all uppräknad utrustning på denna spruta.
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utvecklingen på växtskyddssprutor går liksom på övriga lant-

bruksmaskiner mot större, effektivare och mera lättmanövre-

rade maskiner. utrustningen på en modern spruta möjliggör:

4 Ökad kapacitet

4 Bättre effekt

4 Mindre påverkan på miljön

4 Säkrare arbetsmiljö

I bilden och listan intill finns exempel på utrustning som är mer 

eller mindre vanligt förekommande och som ger minskade ris-

ker för yttre miljö och arbetsmiljö. I olika utsträckning kan de 

också påverka kapaciteten. Använd listan som en källa till idéer 

när nyinvesteringar eller när uppgradering av den gamla spru-

tan är på gång.

15
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Eskil Nilsson  

Visavi God Lantmannased

 1. tvättslang för utvändig avsköljning i fält.

 2. Preparatpåfyllare för påfyllning utan spill och effektiv  

  rengöring av tomdunkar.

 3.  Separata förvaringsskåp för skyddsutrustning och preparat. 

 4.  Sköljvattentank för in- och utvändig sköljning av sprutan.

 5.  Liten restmängd i bottensump vid ”tom” spruta viktig vid   

  inre rengöring.

 6.  Flervalshållare ger möjlighet att vid behov välja  

  avdriftsreducerande spridare.

 7. Individuellt avstängbara delsektioner = mindre överlappning   

  och större möjlighet att iaktta skyddsavstånd.

 8.  Bomdämpning ger jämna bomrörelser = bättre effekt och  

  mindre vindavdrift.

 9.  Påfyllningsautomatik = rätt vätskemängd och ingen risk  

  för överfyllning.

 10. GPS-styrning för spårföljning och automatiskt till- och   

  frånslag vid vändteg eller ”sneddrag”.

 11.  Hel- eller halvautomatiska diskprogram för invändig  

  sköljning av sprutan. 

 12.  exakt bomhöjd regleras med sensorer = mindre vindavdrift.

 13.  Rampcirkulation ger full effekt så fort man börjar köra  

  = inga punktkällor.

 14.  Preparatdoserare för upp till fyra flytande preparat  

  = platsspecifik bekämpning och enklare inre rengöring.

 15.  nya plastmaterial med släta ytor i tank och chassi och  

  inbyggnad av komponenter såsom preparatpåfyllare m.m.  

  bakom luckor underlättar avsköljning.

 

 16.  Automatisk sprutjournal kopplad till GPS och väderstation.

 17.  GPS-styrning efter fältkarta för automatisk avstängning vid   

  t.ex. brunnar och vattendrag.

	 	= Allmänt idag

	 	= Finns, men är inte vanligt

	 	= Mycket ovanligt/prototyper finns

6



								

goda råd om säkert Växtskydd har  
tagits fram aV greppa Växtskyddet
I denna skrift har vi samlat goda exempel på hur man 
kan öka precisionen och säkerheten i gårdens växtskydd. 
Lantbrukare berättar om enkla åtgärder och när man kan 
överväga lite dyrare investeringar som ger rutiner för ökad 
säkerhet vid användningen av växtskyddsmedel. Experter 
kommenterar åtgärderna och de ekonomiska konsekven-
serna av varje åtgärd presenteras.
 Kampanjen Greppa Växtskyddet som tidigare hette Säkert 
växtskydd drivs av LRF i samarbete med myndigheter, orga-
nisationer och företag. Arbetet bedrivs över hela landet för 
att på frivillig grund öka ansvarstagandet för användningen 
av växtskyddsmedel inom svenskt jordbruk. Projektet finan-
sieras inom det svenska landsbygdsprogrammet. 
 Greppa Växtskyddet ingår numer som en viktig del i pro-
jektet Greppa Näringen.

Snabbfakta om Greppa Näringen

4 Greppa näringen som startade 2001 är ett samarbete mellan  

 Jordbruksverket, LRF och länsstyrelserna och ett stort antal  

 rådgivningsföretag.

4 Miljömålen ”Ingen övergödning” och ”Giftfri miljö” är led- 

 stjärnor i projektet.

4 Miljöråd ges om fältstrategier, utfodring, stallmiljö, våtmarker  

 och säkert växtskydd.

4 vid utgången av 2007 var 6 900 lantbrukare anmälda till  

 Greppa näringen.

4 under 2007 genomfördes ca 2 350 individuella rådgivningar.  

 Sedan 2001 har mer än 26 000 rådgivningsbesök gjorts.

4 under år 2007 utförde 197 rådgivare från 42 organisationer  

 från Skåne, Hallands, Blekinge, västra Götalands, Kalmar,  

 Gotlands, Östergötlands, Södermanlands, Stockholms,  

 uppsala, västmanlands och Örebro län rådgivningsbesöken.

4 en fjärdedel av medlemmarna anser att medlemskapet i  

 Greppa näringen lett till stora förändringar på deras gårdar

4 Greppa näringens miljönyheter på hemsidan www.greppa.nu  

 har mer än 3 050 prenumeranter.

4 De senaste åren har årligen ca 35 miljoner använts till pro- 

 jektet Greppa näringen.

Broschyren har delfinansierats av europeiska unionen.

Bli medlem i Greppa Näringen, www.greppa.nu, välj medlem, eller ring din länsstyrelse.

Gårdsreportagen representerar 

gårdar från hela södra Sverige.


