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Sammanfattning 
Att spruta ut biologiska växtskyddsmedel ställer stora krav både på den teknik som används och på 

hur den används. Många biologiska växtskyddsmedel är kontaktverkande på skadegöraren och är 

därför beroende av en god täckning särskilt på undersidan av bladen där många skadegörare sitter.  

Den appliceringsteknik som används inom krukväxtodling idag utförs med handhållna sprutlansar, 

med virvelkammarspridare, höga tryck och stora vätskemängder. Våra undresökningar hos fyra 

krukväxtodlare visar att det sker en mycket stor överdosering på vissa blad och en mycket begränsad 

eller helt obefintlig täckning på undersidan av bladen. 

Genom att utnyttja tillgänglig teknik för bomsprutor som används inom lantbruket kan en annan 

täckning och jämnare fördelning av sprutvätskan uppnås. Vid försök i testbanor med spridare för 

bomsprutor kunde, med inställningar som gav fina droppar en täckning även på undersidan av 

bladen uppnås. Ytterligare förbättringar av täckningen och fördelningen av mängden sprutvätska kan 

ske med hjälp av rätt utnyttjande av det tekniska hjälpmedlet; Dropleg som dock behöver förfinas för 

att kunna användas i prydnadsväxtodling utan at ge skador på plantorna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild omslag: Sprutning med handhållen lans i en krukväxtodling 
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Bakgrund 
En avgörande faktor för att lyckas med växtskyddsåtgärder är att man applicerar växtskyddsmedlet 

på rätt sätt. Detta har stor betydelse för såväl de kemiska preparaten som de biologiska preparaten. 

För de biologiska preparaten är det särskilt viktigt eftersom dessa oftast är kontaktverkande på 

skadegörarna eller beroende för mycket god täckning för att få effekt. En utmaning är att flera 

skadegörare sitter på undersidan av bladen, exempelvis spinn( Tetranychus urticae) och mjöllöss (vita 

flygare, Bemisia tabaci och Trialeurodes vaporariorum) och det gäller därför att man kan tränga in väl 

i bladverket och även få täckning på undersidan av bladen. Det finns ett antal variabler som man kan 

justera för att förändra täckningen som antalet och storleken på sprutdropparna, tryck, 

vätskemängden samt sprutvinkeln. Dessa variabler skapar förutsättningar för att nå förbättrad 

inträngning av sprutvätska i bladverket och täckning även på undersidan av bladen.  

 

Appliceringstekniken i krukväxtodling i Sverige domineras av sprutning med lans från högtrycks- eller 

lågtrycksspruta. Det förekommer olika lösningar med sprutbommar hos ett fåtal företag i Sverige och 

i andra länder finns högteknologiska lösningar med hög kapacitet, förbättrad avsättning och hög 

automatisering. Fördelen med att använda en bomspruta är spridningsjämnheten och därmed jämn 

dosering över den behandlade ytan samt att sprutvätskan kan begränsas till att träffa det avsedda 

målet, plantorna i växthuset. Den jämna placeringen av spridarna på sprutbommen, dess konstanta 

höjd över beståndet gör att spridarna ger en dubbel överlappning. Detta i kombination med konstant 

hastighet säkerställer en jämn fördelning och dosering över hela beståndet. Sprutlansen ger en 

betydligt mera ojämn applicering med risker för över- respektive underdosering eftersom tekniken är 

helt avhängig av sprutförarens utförande.  

 

Det finns idag ett stort utbud av tekniska lösningar både i Sverige och i utomlands som ger 

möjligheter att förändra inträning och täckning och ge de den applicering som man eftersträvar. 

Dessa är i första hand framtagna för applicering inom lantbruk, frukt- bär- och vinodling. 

Appliceringstekniken inom växthusproduktionen har generellt sett inte utvecklats så mycket de 

senaste 30 åren i Sverige och det finns en stor potential i att använda teknik inom lantbruket och 

hortikulturen i växthusproduktion i Sverige. Det är också viktigt att anpassa teknik som finns 

tillgänglig utomlands till Svenska förhållande men mindre anläggningar, mindre företag och därmed 

mindre ekonomiska förutsättningar.  

 

Appliceringstekniken är idag i första hand utvecklad för kemisk bekämpning och det finns därför 

stora frågetecken om hur man ska kunna applicera de biologiska preparaten på bästa sätt. De 

biologiska preparaten är kontaktverkande och det är därför än viktigare att man får en så god 

applicering som möjligt. Med kravet på integrerad produktion blir den biologiska bekämpningen allt 

viktigare även för konventionella odlare. Direktivet 2009/128EG om en hållbar användning av 

bekämpningsmedel ställer förutom krav på att biologiska växtskyddsmedel används i första hand 

även krav på att i de fall då kemikalier används så ska de användas på ett så säkert sätt och i så liten 

utsträckning som möjligt. En appliceringsteknik som möjliggör att sprutvätska hamnar på undersidan 

av bladen är därför av mycket stort värde inom odling enligt integrerad produktion.  
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Begränsningar 
Denna studie ger en första inblick i svårigheterna att applicera biologiska bekämpningsmedel som 

sprutas ut på rätt sätt. Undersökningarna är gjorda i två olika krukväxtkulturer samt en 

småplantskultur. BotaniGard 22WP (Beauveria bassiana, BotaniGard i pulverform) har använts som 

provsubstans och representant för biologiska preparat. Anledningen till att just detta preparat valdes 

är att det är ett växtskyddsmedel som odlarna är vana vid att applicera under hösten och det var 

därför ett lämpligt preparat att simulera sprutningarna med. Ett antal väl kända och på marknaden 

tillgängliga spridare för sprutning med sprutbom som bedömdes ha bra egenskaper för att nå 

projektets syfte har provats. Appliceringstekniken med sprutbommen, med spridare monterade i 

bom respektive i dropleg (figur 5) har endast studerats i laboratorium och inga uppföljningar i 

praktiska odlingar har gjorts. Avsättningen har studerats på vattenkänsligt papper och kollektorer i 

laboratorium samt med foto av UV-belysta plantor. Inga biologiska effekter har undersökts. De råd 

som ges i bilaga 1 är preliminära, ytterligare studier behövs med fler växtslag, fler biologiska preparat 

och fler spridare. Dessutom behöver anpassningar av bomsprutor för Svenska förhållande provas och 

utvecklas.  

Syfte 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur väl de spridningsmetoder som man använder 

idag tillgodoser önskemålet om att träffa undersidan av bladen. Syftet har också varit att undersöka 

om man med hjälp av annan tillgänglig teknik skulle kunna förbättra täckningen på önskat sätt.  

Material och metod 

Kartläggning av nuläget 
Det första steget var att utvärdera de metoder som används i dag vid applicering av biologiska 

bekämpningsmedel i krukväxtodlingar. Traditionell spridning av biologiska växtskyddsmedel som 

sprutas ut sker via högtryckssprutor med handhållna sprutlansar med virvelkammarspridare.  För att 

utvärdera dessa metoder undersöktes täckningen hos 4 odlare av prydnadsväxter under 

senhösten/vintern 2013.  

 

Varje odlare fick förutsättningen att det var BotaniGard 22WG som skulle användas och att målet var 

att täcka undersidan av bladen. Sprutningen gjordes dock endast med rent vatten. Utifrån detta 

scenario fick odlarna sedan själva bestämma vilket tryck, vätskemängd, gånghastighet, metod och 

vilken av deras egen sprututrustning som de skulle använda. De fick också själva bestämma om de 

ville spruta ett eller flera bord i taget eller om de ville spruta bordet från två håll eller från ett. Det 

var odlarens egna rutiner som avgjorde utförandet. Flödet från varje enskild spridare mättes upp 

med professionell testutrustning. Dessutom mättes den besprutade bordsytan, tiden för 

sprutningen, samt antal plantor/ m2. Slutligen beräknades utsprutad mängd, l/1000 m2. 

 

Hos den första odlaren som försöken utfördes hos utarbetades en försöksuppställning och olika 

metoder att åskådliggöra sprutresultatet utvärderades. Tredimensionella standardiserade hållare (se 

bild 1) för vattenkänsligt papper samt enklare tvådimensionella hållare jämfördes. Båda 

hållartyperna placerades ut i den kultur som sprutades. De standardiserade hållarna bedömdes ge 
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mest informativ bild över sprutbilden. De tre kommande odlaruppföljningarna gjordes med nio 

stycken tredimensionella standardiserade hållare som placerades i odlingen enligt figur 1. 

Vattenkänsliga papper, 76x26 mm, placerades horisontellt och vertikalt på representativt sätt för att 

simulera blad i odlingen. Vattenkänsliga papper är placerade horisontellt i sprutriktningen, 

horisontellt 90° mot sprutriktningen, vertikalt i sprutriktningen samt vertikalt 90° mot 

sprutriktningen. På varje plats var två vattenkänsliga papper fastsatta för att få bak- och framsida 

samt över och undersidan. Totalt fanns det 8 vattenkänsliga papper på varje hållare. De 

vattenkänsliga pappren bedömdes okulärt och dokumenterades med foto. Planen att kvantifiera 

avsättningen och bedöma täckning kunde inte genomföras då täckningen oftast var så stor att det 

ledde till fullständig täckning och avrinning från de vattenkänsliga pappren. 

  

 
 

Figur 1: Standardiserad hållare med vattenkänsligt papper. Bilden är tagen från sprutriktningen. 

 

 

 

 

 

Figur 2: Placering av de nio standardhållarna på bordet. 

 

Flödestester med utvalda spridare för bomsprutning 
Praktiska erfarenheter från odlare är att biologiska växtskyddsmedel kan orsaka stopp i spridare och 

filter. Belgiska studier med nematoder visar på samma sak att flödet genom små 

munstyckesstorlekar stoppas upp av biologiska bekämpningsmedel (Beck et al. 2013). Orsaken till 

detta är de ingående partiklarnas storlek. Preparaten måste även hållas under kraftig omröring i 

sprutvätskan för att inte falla till botten i sprutans tank eller ledningar, med ojämn och otillräcklig 

    X   X X 

    X   X X 

    X   X X 
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dosering som följd. Som ett första urval av lämpliga spridare gjordes därför ett flödestest där en 

sprutvätska med BotaniGard 22 WG sprutades genom ett antal spridare. Dos enligt preparatets 

bruksanvisning användes.  

Till detta flödestest valdes ett antal på marknaden vanligt förekommande spridartyper ut. Urvalet 

gjordes med hänseende på vilka spridare som man i dag använder i de få fall man har bomsprutor i 

växthus, samt utifrån vilka spridare som kan passar de hastigheter som kan förekomma för 

bomsprutor i växthus. Lämpliga hastigheter för växthusbomsprutor baserades dels på växthusstudier 

från Belgien (Foqué 2012) och i svensk odling med självgående bom samt uppföljningar i Svenska 

växthus med manuellt körda bevattningsramper eller transportbanor som skulle kunna användas för 

upphängning av bomsprutor. Hastigheter kring 3 km/timme bedömdes vara en rimlig hastighet att 

uppnå vid manuell hantering i Sverige. Detta stämmer väl överens med den hastighet på 2,86 km/h 

som har använts i de Belgiska studierna (Foqué 2012).  

 

För att undersöka vilka spridare som eventuellt var för små monterades alla spridare samtidigt i en 

12m bomspruta.  Sprutan uppfyller krav på omröring enligt EN ISO 16119-2, att sprutvätskan får 

avvika max 15 % mot medelkoncentrationen, vid ett helt sprutförlopp från full tank till sprutan är 

tom. Pumpkapaciteten är 136 l/min. Alla filter monterades bort innan sprutningen påbörjade. 

Sprutan påfylldes med 200 l vatten och 0,5 kg Botanigard. Omröringen arbetade 10 minuter innan 

sprutningen startades. 

Spridarna valdes ut mot bakgrund av förstudien. Totalt testades 21 st spridare. Spridarna testades 

först vid sprutning vid 2 bar. Därefter höjdes trycket till 10 bar för fortsatt kontroll av spridarflödet. 

Tidpunkt och tryck noterades för de spridare där flödesbilden förändrades negativt eller då de 

blockerades helt. 

 

De spridartyper som valdes ut var följande; 

 Spaltspridare, som förekommer idag på bomsprutor i växthus  

 Dubbelspaltspridare som ger sprutdusch framåt och bakåt 30o vilket i andra grödor ger ökad 

inträngning och avsättning. 

 Injektorspridare som kan användas vid högre tryck med en mindre andel små droppar vilket 

bedömdes kunna ge mindre avdrift och bättre arbetsmiljö. 

 Tvåhåls-injektorspridare, 30o framåt och bakåt, kan användas vid högre tryck med mindre 

avdrift. Konstruktionen är utformad så att flödet regleras vid spridaren inlopp i stället för vid 

utloppet, som vid dubbelspaltspridare, vilket minskar risken för stopp i spridaren. 

 Turbo TeeJet är en spegelspridare med runt utloppshål, som minskar risken för stopp. 

Vätskeduschen är även vinklad. 

 TurboTeeJet Twin har två runda utloppshål. Sprutduscharna är vinklade framåt och bakåt, 

30o. 
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Figur 3: Flödestester där 21 st spridare testades i en bomspruta 

Undersökning av möjligheterna till förbättrad applicering med sprutbom 

och annan tillgänglig teknik med sprutbon i laboratorium 
 

Urval av spridare och teknik 

De spridare som sattes igen vid flödestestet valdes bort från fortsatta studier de bedömdes inte klara 

av att applicera av biologiska bekämpningsmedel på ett korrekt sätt. De återstående spridare som 

klarade flödestestet med BotaniGard utvärderades i avsättningsstudier i laboratorium på JKI (Julius 

Kühn Institut) i Tyskland.  

 

Eftersom det genom att använda en bomspruta finns bättre förutsättningar för en jämn avsättning 

genom att utnyttja de olika spridartypernas egenskaper utgick testerna från sådan användning. 

Avsättningen från spridare vid olika tryck, körhastigheter, sprutvinklar, samt vätskemängder 

undersöktes i två steg. Dessutom testades sk ”Dropleg” (figur 5) som monteras på sprutbommen. 

Dropleg har en utformning som ett J med plats för spridare längst ner som möjliggör sprutning 

underifrån och åt sidan i beståndet. Konstruktionen hos Dropleg är gjord för att gå nere i beståndet 

och spruta bakåt vinklat in mot plantorna. I dessa försök modifierades spridarhållarna så att 

vinklingen på sprutduschen kunde justeras och sprutning kunde ske uppåt och åt sidan istället.  

 

Försöksupplägg 

En försöksuppställning som simulerade en krukväxtodling på rännor med 34 plantor/m2 ställdes upp. 

Som försöksväxt valdes Engelsk pelargon av halvfabrikat med ursprung ifrån en Svensk odling i vilken 

tidigare uppföljande sprutningar gjordes. Anledningen till att ett halvfabrikat användes är att detta är 

ett stadium där bekämpning med BotianiGard är praktiskt förekommande (bild 2). Sex kvadratmeter 

byggdes upp av träplankor, 22x 120 mm med 25 mm mellanrum för att simulera ett växthusbord, ca 

80 cm över golvet. Ett naturligt avstånd mellan plantorna upprättades för att beakta de luftrörelser 

som uppstår i odlingen och genom bordet. I plantbeståndet placerades samma hållare för 

vattenkänsligt papper som tidigare använts vid försöken hos de svenska odlarna. 

Sprutningen gjordes med en testbana där en sprutbom, 2 m bred med plats för 5 spridare hänger i en 

10 m lång längsgående räls. Bommens höjd justerades till 50 cm över plantorna. Vid test av Dropleg 
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justerades höjden så att Dropleg befann sig vid översta krukkanten och sprutade från plantans bas 

och uppåt i beståndet.  

 

 
Figur 4: Försöksuppställningen med Engelsk pelargon hos JKI i Tyskland. 

 

Utvärdering  

19 spridare valdes ut och testades vid olika tryck, 2 bar respektive det högsta tryck systemet kan 

upparbeta vilket var 7, 9.5 10.5 eller 14 bar beroende på spridarstorlek. 

För varje tryck valdes två olika vätskemängder 50 respektive 100 liter per 1000 m2. 100 l/1000 m2 är 

en vanlig dosering som Svenska odlare använder och 50 l/1000 m2 var en halvering av denna 

vätskemängd vilket bedömdes skulle kunna vara önskvärt och eventuellt möjligt att uppnå vid 

användning av bomspruteutrustning. Generellt sätt sprutar man i växthus stora vätskemängder per 

1000 m2. En vanlig mängd är 100 l /1000 m2 vilket motsvarar 1000 l/ ha. Inom lantbruksproduktion 

ligger vätskemängderna vanligen på 150-300 l /ha. 

 

Alla spridares flöde uppmättes vid de använda trycken för beräkning av körhastighet för respektive 

vätskemängder. Hastigheten på sprutbommen varierades för att nå avsedd vätskemängd. Alla 

kombinationerna testades med rent vatten. 

 

Kvalitativa undersökningar 

Det första steget var att med hjälp av vattenkänsliga papper placerade i hållarna (figur 1) okulärt 

bedöma täckningen efter sprutning med rent vatten som en kvalitativ bedömningsmetod. De 

vattenkänsliga pappren monterades på ett protokoll som scannats och bevarats. Totalt testades 22 

spridare/spridarkombinationer med olika inställningar och 62 körningar genomfördes (Bilaga 2). 

Kvantitativa undersökningar 

Efter det första steget valdes de 10 kombinationer ut som visade bäst resultat för täckning på de 

vattenkänsliga papper som simulerade undersidan av bladen. Urvalet skedde tillsammans med 

forskare vid JKI. 
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Det andra steget gjordes genom att spruta plantorna ytterligare en gång med det fluorescerande 

ämnet Pyranin för okulär bedömning och fotografering i mörker med UV-belysning samt för att 

kunna kvantifiera den mängd som hamnat på ovansidan respektive undersidan. Varje 

sprutkombination kördes tre gånger och ett medelvärde beräknades. För denna kvantifiering 

monterades kollektorer i hållarna bestående av två filterpapper (Macherey & Nagel No 615), 30x100 

mm, separerade med en platsfolie för att på så sätt kunna fastställa mängden Pyranin på det undre 

respektive övre filterpappret. Vid varje testled placerades även en ny planta på en bestämd plats i 

beståndet. Plantan togs direkt efter sprutningen in i ett rumsvarmt mörkrum för senare 

fotografering. För att få en bild av hur stor andel av sprutvätskan som missar plantorna och som 

träffar bordsytan placerades filterpapper mellan krukorna på den fingerade bordsytan. Även dessa 

analyserades med hänseende på mängd Pyranin.   

 

 

Bestämningen av mängden Pyranin på respektive filterpapper gjordes genom följande moment: 

 

1. Pyranin tillsattes i sprutvätskan i en koncentration av 0,01% 

2. Direkt efter sprutning togs ställningarna med kollektorer ut ur laboratoriet 

3. Filterpappren fick torka upp helt på sina ställningar i rumstemperatur under ca 1 tim. 

4. Filterpappren placerades därefter i förslutna, numrerade provrörsburkar och placerades i 

totalt mörker för att motverka nedbrytning av Pyranin i ljus. 

5. Inför analyseringen tvättades filtren i 60 ml destillerat vatten och inkuberades under 

omrörning 

6. Den upplösta mängden mättes sedan med en Shimadzu RF 1501 fluorimeter av personal vid 

JKI.   

7. Beräkning av avsätt mängd vätska per cm2 gjordes.   

 

Resultat 

Nuläget 
I samtliga fall valde odlarna att spruta plantorna med handhållna sprutlansar och kärrsprutor (tabell 

1). Alla strävade efter en god täckning på undersidan av bladen vilket de även berättade var deras 

normala intention oavsett vad de sprutade med. Flera nämnde att de vill ha så högt tryck och hög 

mängd sprutvätska att bladen fladdrade och därmed kunde träffas av sprutvätska på båda sidor.  

Företag A  B  C D 

Behandlad kultur Engelsk pelargon Impatiens,  Små pensé 
plantor 

Engelsk 
pelargon 

Spruta PAN -50 från 
Trädgårdsteknik 

Wanjet 
kärrspruta 

Hardi Wanjet 

Sprutlans En sprutlans med ett 
munstycke som är 
manuellt reglerbart 

Ramp med 4 st 
spridare 

En handhållen 
liten sprutramp 
med två 
spridare 

Liten handhållen 
ramp med två 
spridare 

Antal spridare 1 4 2 2 

Munstyckestyp Justerbar Wanjet Wanjet Wanjet 
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virvelkammarspridare 

Munstyckesstorlek okänd 1.0 1.2 1.2 

Tryck Manometern ur 
funktion 

Manometern ur 
funktion 

Ca 10 bar 60 

Uppmätt flöde 
l/min, spridare nr: 

2,07 l/min 1; 1,8,   2: 2,5, 
3; 2,4,   4; 2,3 

1; 1,5   2; 2,8 1; 3,8,   2; 4,0 

Genomsnittligt 
flöde per spridare 

2,07l/min 2,25l/min x 4 2,15 l/min x 2 3,9 l/min x2 

Avvikelse från 
medeltal, spridare 
nr 

 1; -20 %,  2; 11% 
3; 6,7 %   4; 2,2% 

1: - 30,3% 
2;   30 % 

1; - 2,6 % 
2;   2,6% 

Totalt flöde l/min 2,07 11 4,3 7,8 

Antal 
kvadratmeter 
behandlad yta 

18,36 kvm 20 33 12,06 

Sprutförfarande Sprutning från en 
sida 

Sprutning från 
en sida 

Sprutar 2 bord 
från en sida 

Sprutar ett bord 
från en sida 

Planerad 
vätskemängd 
l/1000 m2 

130 l/1000 m2 100 l/1000 m2 100 l/1000 m2 100 l/1000 m2 

Faktisk 
vätskemängd 
L/1000 m2 

112,74 l/1000 m2 148,8 l/1000 m2 76 /1000 m2 215 l/1000 m2 

Avvikelse från 
planerad 
vätskemängd 

 -13,2 % 48,8% - 24% 215% 

Tabell 1: Sprutförfarandet i 4 st kruksväxtodlingar. 

 

Sprutning gjordes med handhållen sprutlans i samtliga fall med svepande armrörelser snett uppifrån 

plantorna. Applicering skedde i dessa fyra fall från genom att odlaren gick in i gången och sprutade 

bordet från en sida. Avståndet från sprutlansen till plantorna varierade därför. Spridarnas flöde 

uppmättes från enskilda spridare och medeltalet beräknades i de fall flera spridare fanns på lansen. 

Ingen nådde avsedd vätskemängd och därmed inte på den dos som eftersträvades. Planerad 

vätskemängd, faktiskt vätskemängd samt avvikelser anges i tabell 1. I samtliga fall är trycket vid 

spridaren okänt eftersom trycket i det fall manometern fungerade anger vad trycket är vi sprutan. 

Från arbetstrycket vid manometern som sitter vid pumpen ska även dras tryckfallet i ledningarna 

vilkas varierade i längd mellan 5-80 m. I de fall där manometern visat värde är det osäkert om detta 

varit tillförlitligt eftersom ingen kalibrering har utförts.  

 

I samtliga fall, oavsett hur stora vätskemängder, tryck, spridarstorlekar eller metoder som odlarna 

använde åstadkom de i princip ingen täckning på de vattenkänsliga papper som representerade 

undersidan av bladen. De vattenkänsliga papper som representerade ovansidan av bladen visade på 

en mycket kraftig överdosering med direkt avrinning från pappren. Detta stämmer väl överens med 

de mycket höga vätskemängder som ges per ytenhet. Den typ av sprututrustning och det förfarande 

som man har idag använder verkar i detta fall alltså inte ge någon synlig sprutvätska på den sidan av 

bladet som odlarna strävar efter eller bör sträva efter att träffa.  
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De ytor som är vända mot sprutduschen det vill säga framsida, insida och ovansida visar alla på total 

täckning och som regel avrinning. De som är vända från sprutduschen, på bak och utsida, har 

täckning men som ibland kan helt utebli p.g.a. skuggbildning från blad. På undersidan hittas ingen till 

mycket begränsad täckning. Till följd av överdoseringen på bladens ovansida sker det en sekundär 

överföring efter behandlingen som ses på det vattenkänsliga pappret.  

 

 
Figur 5: Sprutbild från en Svensk krukväxtodling som representerar resultaten från de fyra 

odlingarna.  

Flödestester 
Vi sprutningen med BotaniGard påträffades flera svårigheter. BotaniGard löstes först mycket dåligt 

och manuell, mekanisk blandning blev nödvändig innan preparatet var upplöst i vatten.  

 

Utifrån förstudien i de Svenska odlingarna samt sökning i litteraturen valdes de spridare som anges i 

tabell 2 ut. De minsta spaltspridarna i testet och flera dubbelspaltspridare började sättas igen redan 

efter 3 minuter vid det låga trycket. Det var i första hand spridarnas utloppshål som avgjorde om de 
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satte igen eller ej, se tabell 2. Flera av de minsta spridarna kunde också uteslutas eftersom de redan 

efter 3 min inte längre hade korrekt flöde.  

 

 

Storlek Fabrikat, beteckning Blockerades Kommentar, egenskaper 

01 - 
orange 

TeeJet, 110-01 VS 
 

Ja vid 2 bar efter 
4,5 min 

Spaltspridare, minsta storlek använd i 
bom i svenska växthus 

Albuz, AVI 80-01 
 

 Injektorspridare, större droppar, kan 
användas vid högre tryck för bättre 
inträngning, med mindre avdrift 

Albuz, AVI Twin 110-01 Ja vid 2 bar efter 3 
min 

Tvåhåls, injektorspridare 

 
015 – 
grön 

Hardi, ISO F 110-015  Spaltspridare 

Teejet, TurboTeeJet  TTI 
110015 
 

 Spegelspridare, med runt utloppshål – 
minska risk för stopp, vinklad 30o-bättre 
inträngning, större droppar än 
spaltspridare 

Albuz, AVI Twin 110-015 Ja vid 2 bar 4 min Tvåhåls injektorspridare 

 
02 - gul 

TeeJet, XR 110-02  Spaltspridare 

TeeJet, TJ 60 110-02 VS 
 

Ja vid 2 bar 3 min Tvåhåls spaltspridare, 30o framåt och 
bakåt, små utloppshål, små droppar. 

Teejet, TurboTeeJet, TTI 
11002 

 Spegelspridare, runt utloppshål, vinklad 
30o 

Lechler, ID 02  Injektorspridare 

Lechler, IDKT 120-02 
 

 Två-håls injektorspridare, 30o framåt 
och bakåt, större utloppshål, minskad 
risk för stopp. 

 
025 - lila 

Teejet, XR 110-025  Spaltspridare 

Teejet, AI 110-025  Injektorspridare 

 
03 - blå 

Teejet, XR 110-03  Spaltspridare 

TeeJet, TJ 60 110-03 VS Ja, vid 2 bar 5 min Två-håls spaltspridare 

TeeJet, TurboTwinJet,  
TTJ60 11003 

 Tvåhåls spegel-spridare, runt 
utloppshål,  

Lechler, ID 120-03  Injektorspridare 

 
04 - röd 

Teejet, XR 110-04  Spaltspridare 

TeeJet, Turbo TeeJet, TTI 
11004 

 Spegelspridare, runt utloppshål 

TeeJet Turbo TwinJet, 
TTJ60 11004 

 Tvåhåls spegel-spridare, runt utloppshål 
 

Lechler, ID 120-04 
 

 Injektorspridare 

Tabell 2: Flödestester med Botanigard för att undersöka vilka spridare som var för små för sprutning 

med biologiska preparat.  

Förbättringspotentialen med tillgänglig teknik 
Totalt 62 olika kombinationer av tryck, hastigheter vinklar, spridare och hållare provades. 11 st olika 

spridare för bomsprutning och 8 st för droplegutrustning. Alla spridare som provades är tillgängliga 

på marknaden och flertalet av dem är vanligen använda i lantbruket. En spridare, Lechler FT 075-348 

är en 140o spegelspridare som inte används för vanlig bomsprutning men som passar i Dropleg.  
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Figur 6: Dropleg, med hållare för vinkling av spridarana för att spruta in i beståndet från sidan.  

Kvalitativa bedömningar 

 

Det stora flertalet av de sprutkombinationer som testades med spridare monterade i sprutbommen 

visade sig inte ge någon god täckning på de vattenkänsliga papper som representerade undersidan av 

bladen. Några kombinationer med spridare i bomsprutningen stack dock ut och gav mera lovande 

resultat. De tio kombinationer som gav en relativt bra eller mycket bra täckning på de vattenkänsliga 

papper som representerade undersidan av bladen är beskrivna i tabell 3. För Bra kobinationer för 

sprutbom gav, de mindre spridarstorlekarna (F 110-015, F 110-02, TurboTeejet 110-02 samt 

virvelkammarspridaren Albuz ATR Gul) vid höga tryck. Dessa åstadkom små droppar och en turbulens 

i beståndet som gav bra täckning även på undersidan.  I särklass bäst resultat gav några av de dropleg 

kombinationer som testades. Täckningen då Dropleg används blev en helt olik täcknigen från 

sprutning med bom ovanifrån. Resultatet för Dropleg drogs dock ned något eftersom dess 

konstruktion gav en del bladskador då de körde förbi plantorna. Ett par blad lossnade efter några 

körningar och vissa av bladen skadades i kanterna. 

 

Körning Spridare Hastighet 
(km/h) 

Tryck Liter/min Liter/1000kvm Övrig 
notering 

1 Hardi ISO F 110-0.4 2,7 7 2,25 100 Referens* 

8 Hardi ISO F 110-015 1,65 14 1,08 100  

22 Hardi ISO F110-0.2 2,2 14 1,84 100  

25 Teejet TT110 - 0.2 2,2 14 1,8 100 Större 
droppar 

42 Lechler FT 1.0 - 368x2 
dropleg 3,1 9,5 2,56 100 

 

43 Lechler FT 1.0 - 368x2 
dropleg 6,2 9,5 2,56 50 

 

44 ATR Yellow 2st i  Dropleg 3,1 14 2,6 100  

49 TT 110 0.2 2st i Dropleg 
vertical 2,2 14 1,8 100 

 

55 F110 -0.15 2st i Dropleg 
vertical 3,3 14 2,16 100 
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59 FT075.348 2st i Dropleg 
horizontal Nytt 2,9 14 2,49 100 

 

60 FT075.348 2st i Dropleg 
horizontal Nytt 5,8 14 2,49 50 

 

 Tabell 3: Tabellen visar de tio spridarna och kombinationer som i de kvalitativa undersökningarna 

visade sig vara mest lovande samt en referens som finns nämnd inom litteraturen om applicering av 

biologiska växtskyddsmedel.  

*Foqué 2012 

 

Kvantitativa bedömningar 

Spridaren 110-04 finns med som en referens till andra undersökningar. Därutöver testades de 10 

sprutkombinationer som visade de bästa kvalitativa resultaten i den kvantitativa undersökning där 

plantorna sprutades med det fluorescerande ämnet Pyranin. Fotografering med UV ljus utfördes för 

att okulärt bedöma täckningen på undersidan. 

 
Figur 7: Sprutkombination 49 (Turbo Teejet spridare monterade vertikalt i Droplegutrustning) 

 

De kvantitativa undersökningarna av mängderna på ovansidan respektive undersidan visade att 

endast ett fåtal av de okulärt lovande metoderna faktiskt gav acceptabla avsatta mängder på de 

undre placerade filterpapprena. Vid sprutning med det fluorescerande preparatet kunde vissa 

kombinationer därför sållas ut och 4st dropleg kombinationer (gråmarkerade i tabell 3) stod ut som 

de som gav den mest lovande täckningen på undersidan (figur 7). Absolut bäst kvantitativ sprutbild 

gav kombination 49. Intressant att notera är att en stor andel av sprutvätskan hamnar på borden. 
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Figur 8: Mängd Pyranin i (Vc / µl/cm²) som hamnade på de olika filtrerpapperna i standardställningen 

för de spridare som visade bäst resultat Blad 6 respektive 8 representerar undersidan av bladen och 

M är filterpapper placerat på bordet som krukorna står på. Resultaten för varje position är ett 

medelvärde av tre sprutningar. Förklaringar till numreringen och benämning finns i tabell 3 

respektive figur 1.  

 

Som framgår är det stor skillnad i avsättning mellan de olika kombinationerna. Vilken 

sprutkombination som är den mest optimala och som ger tilläckligt stor mängd på rätt ställe för att 

kunna säkerhetsställa den biologiska effekten för biologiska preparat kan vi med detta underlag inte 

säga något om. Sprutkombination 49 visar den kombination med Dropleg som gav högst andel på de 

filterpapper som representerade undersidan. 
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Figur 9: Mängd Pyranin som hamnar på de två filterpapper som representerade undersidan, hos de 

olika teknikleden se tabell 3. 
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Figur 10: Den kvalitativa sprutbilden av den kombination som gav bäst kvantitativt resultat. 

 



22 
 

 
Figur 11: Avsättning på vattenkänsligt papper för referensspridare ISO F 110-04. Denna är 

representativ för alla tekniker som inte fått en tillräcklig täckning på undersidan och därför valts bort 

från vidare studier. Täckningen på horisontella ytor är överoptimal. 

Diskussion 
Den nuvarande gängse metoden att applicera växtskyddsmedel i krukväxtodling med handhållna 

sprutlansar gav i dessa tester dålig eller ingen täckning på undersidan av bladen. De vätskemängder, 

tryck, spridare och gånghastigheter som man använder sig av en klar överdosering på ovansidan av 
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bladen vilket gör att man använder alldeles förstora mängder växtskyddsmedel utan att kunna på 

maximal effekt. De vätskemängder som idag används inom prydnadsväxtproduktion är mycket höga 

jämfört med vad som används inom lantbruket. Att minska vätskemängden per ytenhet genom en 

bättre teknik är därför önskvärt. Hos två av de fyra undersökta företagen var dessutom den givna 

vätskemänden högre än de strävade efter vilket kan ha en förklaring i att det endast var ett eller 

några få bord som sprutades under försöken. Undersökningarna tyder på att preparaten dels avsätts 

ojämnt i beståndet, dels blir dosen preparat per planta an annan än den avsedda med ojämna eller 

otillräckliga effekter av behandlingarna. Det finns därför möjligheter till förbättring av det 

ekonomiska resultatet med en optimerad appliceringsteknik.  

 

Sprutning med lans är helt beroende av odlarens erfarenhet och skicklighet för att ge ett bra resultat. 

Odlarna i undersökningen ställde in sprutan subjektivt genom att studera vätskeduschen och justera 

tryck tills man ansåg att man kunde förvänta sig ett bra resultat. Kalibrering gjordes inte, som för 

bomspruta, genom att läsa av använt tryck och mäta flödet från spridarna. Avsaknaden av 

fungerande manometer och osäkerheten i om den befintliga manometern fungerade kombinerat 

med tryckfall i ledningarna gör att man inte känner till trycket vid spridarna. Man vet heller inte om 

spridarna är slitna och ger ett felaktigt flöde i förhållande till det använda trycket. Odlarna i vår 

undersökning använda alla olika antal spridare och flöden i liter/minut från lansen. Man applicerade 

ifrån hur man visuellt bedömer att man får ett bra resultat. Detta avviker på olika sätt från den 

planerade vätskemängden. 

 

Biologiska växtskyddsmedel har egenskaper som skiljer sig från flertalet av de kemiska preparaten. 

Den teknik som man använder idag är utformad för kemiska växtskyddsmedel. Det är därför viktigt 

att alla filter plockas bort från sprutan. I försöken med BotaniGard 22WG visade sig bland annat 

omrörningen vara svår vilket är ett viktigt område att jobba vidare inom vilket även tidigare 

undersökningar har visat (Eriksson och Nilsson 2004). All kvalitativ undersökning av avsättningen hos 

de svenska odlarna och hos JKI i Tyskland skedde med rent vatten. Eftersom droppbildningen 

påverkas av växtskyddsmedlets egenskaper kan det faktum att endast rent vatten användes ha 

påverkat resultatet. Studier av ett antal biologiska växtskyddsmedel behöver därför göras för att 

djupare kunna beskriva hur de avsätts på plantor.  

 

I försöken i Tyskland användes Engelsk pelargon som försöksväxt. Alla växter beter sig olika beroende 

på bladens tjocklek, vinkel, och storlek. Vissa blad är mera lättrörliga än andra vilket kan påverka 

avsättningen på undersidan av bladen.  

 

Vid studierna i laboratoriet med sprutbommen noterades att de spridare och inställningar som gav 

inträngning på undersidan användes vid höga tryck både vid 50 och 100l/1000m2. Detta kan förklaras 

med turbulensen och de små droppar som virvlar omkring i beståndet och även fäster på undersidan 

av bladen. Även med en mindre vätskemängd kan man uppnå en bättre inträngning. I denna studie 

såg vi ingen förbättring vid användning av injektorspridare men eller injektorspridare med två 

vinklade utloppshål vilket kan förklaras av att andelen smådroppar som yr omkring är liten. Den 

utrustning som visade sig vara mest lovande för att träffa undersidan av bladen var då spridarna på 

Dropleg justerades och vinklades vinkelrätt in i beståndet och sprutar i sidled och uppåt. Bäst 

täckning med dropleg fick man vid spegelspridare och TueboTeeJet och Lechler FT som sprutar från 

sidan och underifrån in i beståndet. Behandling av prydnadsväxter med Dropleg behöver dock 
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utvecklas och förfinas. I försöket föll blad av och plantorna skadades vilket är helt oacceptabelt då 

hela plantan ska säjas för sitt utseendes skull. En vidareutveckling av Dropleg som är smäckrare i sin 

utformning behöver göras eller något annat alternativ som möjliggöra sprutning underifrån. En 

annan aspekt med Dropleg som behöver belysas är att en betydande del av sprutvätskan hamnar på 

bordet och därmed kan riskera att läcka ut till det recirkulerande systemet som i sin tur riskerar att 

läcka ut i omgivningen vid otätheter eller rengöring. 

Under tiden arbetet i detta projekt pågått har vi fått kännedom om ett nyligen påbörjat tyskt projekt 

där man också provar Dropleg i krukväxter. Här har man emellertid från början insett risken för skada 

på plantorna och lämnar en krukrad tom på varje 0,5 m. Detta är dock inte ekonomiskt försvarbart i 

praktisk produktion. 

 

Genom detta arbete kan vi få indikationer på vilka möjligheter det finns i att byta teknik. Arbetet är 

dock av inledande karaktär endast ett fåtal tekniker är undersökta. Mer forskning behöver göras 

inom området.  

 

I nuläget vet vi inte hur väl den studerade täckningen och kvantifierade avsättningen återspeglar den 

biologska effekten av de biologiska växtskyddsmedlena. Det finns flera parametrar som påverkar 

effekten av BotaniGaard som i detta fall har använt som exempelprodukt. Fuktigheten ska hållas hög 

under ett visst antal timmar efter applicering och då BotaniGard används förebyggande mot vita 

flygare är det svårt att veta om det är effekten av BotaniGaard eller ett lågt skadetryck som ger 

skadefria plantor.  

Erfarenheterna med handmetoden från denna förstudie och från flera andra studier är att det är det 

finns en osäkerhet avsättningen och därmed effekten. Det är känt att handhavandet kommer att 

påverka doseringen. Införandet av bomspruta bör underlätta och säkerhetsställa appliceringen. 

Bomsprutor måste dock anpassas för användning under svenska förhållanden. Fördelarna med den 

handhållna tekniken är att odlarna upplever att de kan göra precisionsinsatser på bordet. Det är en 

smidig och billig teknik som ger flexibilitet. Odlarnas uppfattning är att deras metod är överlägsen 

bomsprutning eftersom den ger en mera flexibel möjlighet att justera dosen för olika plantors behov. 

Vid jämn fördelning på ett bord är denna teknik dock inte optimal.  

Slutsatser  
Befintliga manuella metoder fungerar inte tillräckligt för att få en bra täckning på undersidan av 

bladen. Genom att använda tillgänglig utrustning såsom Dropleg på bom kan man få en fin täckning 

på undersidan av bladen. Med den utformning som den har idag skadar den dock tyvärr plantorna för 

mycket för att vara aktuell att inför a som den ser ut nu. Vidare utveckling av hur tekniken kan 

användas på bästa sätt behöver göras.  

 

Genom rätt kombination av sprutans inställning och handhavande kommer vi kunna utnyttja både de 

biologiska och de kemiska växtskyddsmedlen med säkrare effekter och lägre doser.  
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Bilaga 1; Preliminära odlarråd 

Odlarråd vid sprutning av biologisk bekämpning med bom i växthus 
Bakgrund 

Biologiska växtskyddsmedel kan ställa högre krav på god täckning än kemiska. Du måste därför 

anpassa din sprutteknik så att du får effekt av din insats. Biologiska växtskyddsmedel är 

kontaktverkande och behöver ofta träffa undersidan av bladen. Små droppar ger god täckning och 

större droppar har mera energi och kan tränga längre in i bladverket. För stora droppar riskerar att 

rinna av från plantorna så rätt droppstorlek är helt avgörande för att du ska få effekt.  

 

Utrustning 

Överväg applicering med bomspruta. Alla filter måste tas bort från din utrustning annars riskerar du 

att det biologiska preparatet fastnar och du får då ut fel koncentration. Kontrollera omröringen i 

tanken, den kan behöva förbättras eller åtgärdas för att få en jämn koncentration och undvika rester 

av preparat kvar på tankbottnen. 

 

Spridare 

Välj spridarstorlek 015, grön, eller 02, gul, vid ett tryck över 10 bar. De kan ge lämplig vätskemängd 

vid ca 3 km/h. Standard spaltspridare, TurboTeejet och TurboTwinJet gav bra resultat i våra tester.  

Bomhöjden ska vara 40-50 cm över plantorna. De allra minsta spaltspridarna och injektorspridarna 

för sprutbom, storlek 01, är för små för biologiska preparat och bör undvikas. Samma gäller 

dubbelspaltspridare samt injektorspridare 01 med dubbelspalt. Det hjälpte inte med större 

injektorspridare, dropparna blev för stora för att hamna på bladundersida.  

 

Tryck 

Du kan använda såväl låg- som högtrycksspruta kopplad till sprutbom men försök att hålla dig på 

tryck kring 10-20 bar. 

 

Vätskemängd 

Du vinner inget på att öka din vätskemängd om du inte träffar rätt ställe på bladet. En för hög 

vätskemängd ger endast risk för lokal överdosering samt att preparatet rinner av och går till spillo. 

 

Handhavande om sprutlans används 

Håll lansen nära plantorna. Används spridare som ger små droppar. Om möjligt så lågt och nära 

plantorna som möjligt för att få virvlar på undersidan. Använd spridare som ger små droppar. Om 

möjligt så lågt och nära plantorna som möjligt för att få virvlar som avsätter små droppar på 

bladundersidan. 

 

Risker 

Biologiska preparat är inte helt riskfria. Skyddsutrustning i form av handskar och andningsskydd ska 

användas. 

 

Tänk på att 

En större vätskemängd per kvadratmeter inte kompenserar för en bristfällig appliceringsteknik. 

Vid frågor kontakta Klara Löfkvist JTI eller Eskil Nilsson, Visavi
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Bilaga 2 Laboratorieundersökningar med spridare i bom och Dropleg 

Led Datum Spridare Hastighet Tryck 
Flöde 
l/min l/1000 m2 Kommentarer, Motiv för test 

Anmärkning 
Gulmarkerat 
innebär att 
kvantitetstest 
har utförts 

1 2013-12-12 Hardi ISO F 110-04 2,7 7 2,25 100 

Spaltspridare, referens till andra tester. 
Högst möjliga tryck pga utrustningen 
7 bar, 100 l/1000 m2 

Bytt mot TeeJet 
XR i 
kvantitetstest 

2 2013-12-12 Hardi ISO F 11004 2,9 1,8 1,22 50 
 Lågt tryck,  
1,8 bar, 50 l/1000 m2   

3 2013-12-12 Teejet XR 110 - 03 VS 2,15 7 1,8 100 
Spaltspridare, mindre storlek med 
mindre droppar för bättre täckning   

4 2013-12-12 Teejet XR 110 - 03 VS 4,3 7 1,8 50     

5 2013-12-12 Teejet XR 110 - 03 VS 2,9 3,3 1,24 50     

6 2013-12-12 Hardi ISO F 110-015 1,15 2 0,48 50 

Spaltspridare, minsta storlek utan stopp, 
små droppar. Låg hastighet, 2 bar, 50 
l/1000 m2   

7 2013-12-12 Hardi ISO F 110-015 3,3 14 1,38 50  14 bar, 50 l/1000 m2   

8 2013-12-12 Hardi ISO F 110-015 1,65 14 1,08 100  14 bar, 100 l/1000 m2 

Täckning på 
undersida vid 
14 bar, 100 
l1000 m2 

9 2013-12-12 
Hardi ISO F 110-015 
x 2 QJ90 1,8 10,5 2,2 150 

Föregående spridare, monterad 2 st, 45o 
framåt och 45o bakåt, för bättre 
inträngning och täckning. Lägre högsta 
tryck än enkel spridare.  
10,5 bar, 150 l/1000 m2   

10 2013-12-12 
Hardi ISO F 110-015 
x 2 QJ90 2,6 10,5 2,2 100  10,5 bar 100 l/1000 m2   

11 2013-12-12 
Hardi ISO F 110-015 
x 2 QJ90 5,2 10,5 2,2 50  10,5 bar, 50 l/1000 m2   
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12 2013-12-12 
Hardi ISO F 110-015 
x 2 QJ90 2,2 2 0,94 50  2 bar,  50 l/1000 m2   

13 2013-12-12 
Hardi ISO F 110-015 
x 2 QJ90 1,1 2 0,94 100  2 bar, l/1000 m2   

14 2013-12-12 Hardi ISO F 110-015 2,8 10,5 1,16 50 

 Samma spridare som ovan, testad vid 
det högsta tryck som kunde nås med 
dubbla spridare,  
10,5 bar, 50 l/1000 m2   

15 2013-12-12 Hardi ISO F 110-015 1,4 10,5 1,16 100  10,5 bar, 100 l/1000 m2   

16 2013-12-13 Lechler LU 120 - 015 1,4 10,5 1,16 100 

Spaltspridare, annat fabrikat som ger 
mindre droppar, för bättre täckning. Låg 
hastighet. 
Maxtrycket för dubbla spridare.  
10,5 bar, 100 l/1000 m2   

17 2013-12-13 Lechler LU 120 - 015 2,8 10,5 1,16 50  10,5 bar, 50 l/1000 m2   

18 2013-12-13 Lechler LU 120 - 015 1,65 14 1,38 100  14 bar, 100 l/1000 m2   

19 2013-12-13 Lechler LU 120 - 015 3,3 14 1,38 50  14 bar, 50 l/1000 m2   

20 2013-12-13 Lechler ID 120 - 015 1,45 14 1,24 100 
 Injektorspridare, större droppar, mindre 
avdrift, 14 bar, 100 l/1000 m2   

21 2013-12-13 Lechler ID 120 - 015 2,9 14 1,24 50  14 bar, 50 l/1000 m2   

22 2013-12-13 Hardi ISO F110-02 2,2 14 1,84 100 

 Spaltspridare, högt tryck, hög 
vätskemängd. 
14 bar, 50 l/1000 m2   

23 2013-12-13 Hardi ISO F110-02 4,4 14 1,84 50  14 bar, 50 l/1000 m2   

24 2013-12-13 Hardi ISO F110-02 1,43 14 1,84 150  14 bar, 150 l/1000 m2, låg hastighet   

25 2013-12-13 Teejet TTI 110 - 02 2,2 14 1,8 100 
Turbo TeeJet, större droppar, vinklad 30o 
för bättre inträngning 

 Täckning på 
undersida vid 
14 bar, 100 
l/1000 m2 

26 2013-12-13 Teejet TTI 110 - 02 4,4 14 1,8 50 14 bar, 50 l/1000 m2   

27 2013-12-13 Teejet TTI 110 - 02 1,4 14 1,8 150 14 bar, 150 l/1000 m2, för låg hastighet   
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28 2013-12-13 Teejet TTI 110 - 02 0,8 2 0,65 100 2 bar, 100 l/1000 m2, för låg hastighet   

29 2013-12-13 Lechler IDKT 120-02 0,8 2 0,64 100 

 Två-håls injektor-spridare för bättre 
inträngning och täckning,  
2 bar 100 l/1000 m2   

30 2013-12-13 Lechler IDKT 120-02 1,95 14 1,63 100  14 bar, 100 l/1000 m2   

31 2013-12-13 Lechler IDK 120-02 2 14 1,66 100 
 Kompakt injektorspridare,  
14 bar, 100 l/1000 m2   

32 2013-12-13 Lechler IDK 120-02 4 14 1,66 50  14 bar, 50 l/1000 m2   

33 2013-12-13 Teejet ConeJet TX - 3 0,44 14 0,37 100 

 Virvelkammarspridare med små droppar, 
ingen överlappning mellan sprutduschar, 
ojämn spridningsbild.   

34 2013-12-13 
F110-015 Dropleg 
vertikal 1,65 14 1,4 100 

Dropleg, en spalt-spridare i krukhöjd, 
vertikal, stående sprutdusch, sprutar 
bakåt   

35 2013-12-13 
F110-015 Dropleg 
horisontell 1,65 14 1,4 100 

Dropleg, en spalt-spridare i krukhöjd 
horisontell, liggande sprutdusch, sprutar 
bakåt   

36 2013-12-13 
F110-015 Dropleg 
horisontell 3,3 14 1,4 50     

37 2013-12-13 
ISO F 110 - 015 x2 
Twin Cap Dropleg 3,3 14 2,82 100 

Dropleg, 2 spaltspridare i TwinCap, i 
krukhöjd, vertikal, stående sprutdusch, 
sprutar snett bakåt, 30o åt höger resp 
vänster, plantor träffas från två sidor. 
14 bar, 100 l/1000 m2   

38 2013-12-13 
ISO F 110 - 015 x2 
Twin cap Dropleg 2,48 14 2,82 150  14 bar, 150 l/1000 m2   

39 2013-12-13 
Teejet ConeJet TX - 3 
Dropleg Twincap 0,48 14 0,4 100 

 Dropleg, virvelkammar-spridare, konisk 
sprutdusch, sprutar snett bakåt, 30o åt 
höger resp vänster, plantor träffas från 
två sidor. 
14 bar, 100 l/1000 m2   

40 2013-12-16 Lechler FT 1.0 - 2,8 2 1,18 50 Spegelspridare monterad i hållare 90o åt   
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368x2 Dropleg höger och vänster, in i beståndet från 
sida, justerad att sprida från plantrot och 
uppåt.        2 bar 50 l/1000 m2   

41 2013-12-16 
Lechler FT 1.0 - 
368x2 Dropleg 1,4 2 1,8 100 

 Som ovan  
2 bar, 100 l/1000 m2   

42 2013-12-16 
Lechler FT 1.0 - 
368x2 Dropleg 3,1 9,5 2,56 100 

Spegelspridare monterad i hållare 90o åt 
höger och vänster, in i beståndet från 
sida,  
2 bar 100 l/1000 m2     

43 2013-12-16 
Lechler FT 1.0 - 
368x2 Dropleg 6,2 9,5 2,56 50 

Spegelspridare monterad i hållare 90o åt 
höger och vänster, in i beståndet från 
sida, max uppnått tryck, 
9,5 bar, 50 l/1000 m2   

44 2013-12-16 
ATR Yellow x 2 
Dropleg 3,1 14 2,6 100 

 Virvelkammarespridare, 
referensspridare i fruktsprutning, 
monterad i hållare 90o åt höger och 
vänster, in i beståndet från sidan. 
14 bar l/1000 m2   

45 2013-12-16 
Albus, ATR Gul x 2 
Dropleg 6,2 14 2,6 50  14 bar, 50 l/1000 m2   

46 2013-12-16 
Albus, ATR Gul x 2 
Dropleg 1,2 2 1 100  2 bar, 100 l/1000 m2, för låg hastighet   

47 2013-12-16 
Albus, ATR Gul x 2 
Dropleg 2,4 2 1 50  2 bar, 50 l/1000 m2, låg hastighet   

48 2013-12-17 
TTI 11002 x2 Dropleg 
upp 2,2 14 1,8 100 

2 st TTI monterade på hållare för att 
spruta vertikalt uppåt, riktat mot bladens 
undersida, 
14 bar, 100 l/1000 m2   

49 2013-12-17 
TTI 11002 x 2 
Dropleg vertikal 2,2 14 1,8 100 

2 st TTI monterad i hållare 90o åt höger 
och vänster, in i beståndet från sida,  
14 bar, 100 l/1000 m2   

50 2013-12-17 
TTI 11002 x 2 
Dropleg vertikal 4,4 14 1,8 50  14 bar, 50 l/1000 m2   
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51 2013-12-17 
TTI 11002 x 2 
Dropleg vertikal 1,65 2 1,3 100  2 bar, 100 l/1000 m2.   

52 2013-12-17 
F110 - 02 x 2 Dropleg 
vertikal 1,65 2 1,3 100 

Spaltspridare, monterad i hållare 90o åt 
höger och vänster, in i beståndet från 
sida 
2 bar, 100 l/1000 m2   

53 2013-12-17 
F110 - 02 x 2 Dropleg 
vertikal 4,4 14 3,68 100 

Som ovan,  
14 bar, 100 l/1000 m2   

54 2013-12-17 
F110 - 02 x 2 Dropleg 
vertikal 8,8 14 3,68 50  14 bar, 50 l/1000 m2   

55 2013-12-17 
F110 -015 x 2 
Dropleg vertikal 3,3 14 2,16 100 

 Spaltspridare, mindre storlek och 
droppar, monterad i hållare 90o åt höger 
och vänster, in i beståndet från sida 
14 bar, 100 l/1000 m2   

56 2013-12-17 
F110 -015 x 2 
Dropleg vertikal 6,6 14 2,16 50  14 bar, 50 l/1000 m2   

57 2013-12-17 
F110 -015 x 2 
Dropleg vertikal 1,1 2 0,96 100  2 bar, 100 l/1000 m2   

58 2013-12-17 
F110 -015 x 2 
Dropleg vertikal 2,2 2 0,96 50  2 bar, 50 l/1000 m2   

59 2013-12-18 
FT 075-348 X 2 
Dropleg horisontell   2,9 14 2,49 100 

Spegelspridare monterad i hållare 90o åt 
höger och vänster, in i beståndet från 
sida, justerad att sprida från plantrot och 
uppåt.  
14 bar 100 l/1000 m2   

60 2013-12-18 
FT 075-348 X 2 
Dropleg horisontell 5,8 14 2,49 50 

Spegelspridare monterad i hållare 90o åt 
höger och vänster, in i beståndet från 
sida, justerad att sprida från plantrot och 
uppåt. 
14 bar, 50 l/1000 m2   

61 2013-12-18 
FT075348 X 2 
Dropleg horisontell 1,2 2 0,96 100 

 Spegelspridare monterad i hållare 90o åt 
höger och vänster, in i beståndet från 
sida, justerad att sprida från plantrot och   
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uppåt. 
2 bar, 100 l/1000 m2 

62 2013-12-18 
FT075.348 X 2 
Dropleg horisontell 2,4 2 0,96 50 

 Spegelspridare monterad i hållare 90o åt 
höger och vänster, in i beståndet från 
sida, justerad att sprida från plantrot och 
uppåt. 
2 bar, 50 l/1000 m2   

 


