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Hvorfor sprøyte?

For å oppnå en ønsket biologisk effekt!

• Kan vi ikke oppnå tilfredsstillende effekt, er det bedre å 

ikke sprøyte.

• Ønsker dyser og sprøyteteknikker som gir minst mulig 

avdrift, uten uakseptabel reduksjon i virkning.

• Fin forstøving gir god dekning, og normalt god virkning, 

men avdriften blir stor.

• Grov forstøving gir mindre avdrift, god inntrengning i 

plantemassen, men ofte mangelfull dekning og virkning.



Danske publikasjoner med 

liste over avdriftsreduksjon.

Miljø- og Fødevareministeriet

eller SEGES (komprimert)



Norsk veileder, som 

i stor grad bygger på 

dansk veileder. Krav 

til bomhøyde er i 

utgangspunkt 

redusert til 40 cm. 

(50 cm for 

luftinjektor). Dette 

er også anbefalt 

minstehøyde for 

jevn dekning!!!



Eksempel

Etikett for Comet Pro



Dysetype påvirker

• Væskemengde

• Dråpestørrelse

• Sprøytefanens spredebredde (normalt 110 grader)

• Sprøytefanens treffpunkt.



Dysetrykk påvirker

• Dråpestørrelse i stor grad

• Væskemengde. Endres med √trykkendring

– Trykk må 4-dobles for å doble væskemengde

– Vis moderasjon i bruk av automatikk for å 

holde væskemengde konstant ved varierende 

kjørehastighet

• Dråpenes hastighet/inntrengningsevne



Sprøytefanen

Foto hentet fra Mattilsynet, Kursmateriell for Autorisasjonskurs



SEGES, Maksimal effekt og minimal afdrift, 2017



Tabell FK, plantevernkatalog 2020



Avdriftsreduksjon
• Deles i 50%, 75% og 90% sammenliknet 

med standard flatdyse. Angis for

– Dysetyper

– Arbeidstrykk for aktuell dyse/reduksjons%

• Avdriftsreduksjon er et generelt mål,

– Men ikke på bekostning av biologisk effekt.

– Den sprøyting som gjøres skal ha effekt!



Valg av avdriftsreduserende dyse
• En dyse til all sprøyting?

• En dyse til maksimal avdriftsreduksjon, 

ellers bruk av vanlig flatdyse?

• Hvor stor avdriftsreduksjon ønskes?

– Holder 50 eller 75% reduksjon.

• Alt godkjente midler får avstandsreduksjon 

tilsvarende avdriftsreduksjon.

• Fortsatt minst 3m (10m buffer) mot vann



• Enkelte dyser med stor avdriftsreduksjon vil 

ha store – svært store dråper.

– Ok ved bruk av fullsystemiske midler på store 

planter. 

– Ofte mangelfull dekning på smått ugras og for 

midler som i begrenset grad transporteres i 

plantene.

– En del dyser godkjent med stor 

avdriftsreduksjon forutsetter lavt trykk for 

godkjenning, men har god dekning ved høyere 

trykk. NB! Åpningstrykk dryppvern.



• Eldre lavdriftsdyser er i liten grad godkjent for 

avdriftsreduksjon. For eksempel Hardi LD må opp 

i størrelse 05 for å nå reduksjon på 50%, 1,5-2 bar

• Dyser godkjent med 90% reduksjon er 

gjennomgående godkjent også på 50 og 75%, da 

med høyere arbeidstrykk.

• Godkjenningskriteriene for maksimal 

avdriftsreduksjon kan ligge svært nær dysenes 

kritiske minstetrykk, og trykkfall eller 

trykkvariasjon tåles ikke uten å skade spredebildet 

vesentlig. 
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Dysedatablad

Foto: Teejet



Hardi Minidrift Duo = Lechler IDKT 



IDKT 120-03POM 120-02POM

• Ingen 1-6 bar 1,5-6bar

• 50% 1-4 bar 1,5-5 bar

• 75% 1-2 bar 1,5-3 bar

• 90% 1-1,5 bar 1,5 bar



IDKT 120-03POM 120-02POM

• 1 bar; 0,69l/min 6 bar; 1,68l/min

• 11,8 l/daa, 7 km/h 28,8 l/daa, 7km/h

• 1,5 bar; 0,56l/min 6 bar; 1,13l/min

• 9,6 l/daa, 7 km/h 19,4 l/daa, 7 km/h



Agrotop TurboDrop Hispeed
Litt høyere arbeidstrykk enn IDKT.



50 og 75% reduksjon

• Flere muligheter.

– TeeJet AIXR (50%)

– Hypro ULD (75%)

Kom begge godt ut i NLR-Agders dysetest

ved 15 liter og 1,5 bar.

Begrenset dekning kan kompenseres ved økt 

vannmengde.



Standard flatdyse
Feks. Teejet XR, Albuz AXI

• Aktuelt der vi har behov for svært god 

dekning. Begrenset hvor mange midler og 

kulturer hvor dette er nødvendig.

• Velfungerende om vi ikke har behov for å 

komme nærmere vann eller har behov for å 

sprøyte med litt vind.



Husk!

• Velg dyse i forhold til hva som kreves for 

god virkning

• Dyse godkjent med stor avdriftsreduksjon 

vil kunne produsere små dråper og stor 

avdrift ved høyt trykk

• Avstandskrav for avrenning/buffersoner 

reduseres ikke av avdriftsreduserende dyser.

• 3m grense er uansett mininum til vann.



TAKK!

Per-Ivar Hanedalen

NLR-Østafjells

Tlf: 468 29 731

E-post: per-ivar.hanedalen@nlr.no


