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Forord
Dette heftet er et tillegg til eksisterende materiell som er utviklet i forbindelse med
autorisasjonskursordningen for kjøp og bruk av plantevernmidler i frukthager.
”Tåkesprøyting i frukthager” beskriver aktuelle tåkesprøyter og viktige faktorer for et godt
sprøyteresultat. Kontroll og vedlikehold er sentrale stikkord. Sjekkliste for tåkesprøyte er plassert
bakerst i heftet.
Det er viktig at hver enkelt bruker setter seg godt inn i det utstyret som anvendes i praksis.
Spesielt er det viktig å merke seg at funksjonstesting av tåkesprøyter nå er er obligatorisk og at
alle sprøyter skal være testet innen år 2005.
Ved å klikke på internettadressen: http://www.nlh.no/imt/agroteknikk/ kan du finne ytterligere
lenker til opplysninger og hjelpemidler, blant annet en digital sjekkliste som automatisk gir
nøyaktige utregninger og informasjon om funksjonstest av sprøyteutstyr.
God lesning!

01.11.2004
Nils Bjugstad
Institutt for matematiske realfag og teknologi, NLH
(tidl. Institutt for tekniske fag).
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1 INNLEDNING
I vanlige feltkulturer utgjør plantemassen en mer eller mindre tykk flate som enkelt lar seg
behandle med vanlig åkersprøyte. Her føres væska ut under trykk der væskemengde og
arbeidstrykk tilpasses etter skadegjører og kultur. Avstanden fra dyse til øvre del av plantene er
på 40 cm.
I frukthager utgjør målet trær i ulike størrelser som fyller et mer eller mindre volum. Avstanden
fra dyser til mål blir ofte lang. Tidligere ble det vesentlig brukt sprøytestang/-rifle og store
væskemengder. Dette var et tungt arbeid, operatøren var utsatt for væske, og avrenning og tap av
væske kunne lett oppstå. Fortsatt brukes dette i noe grad, spesielt i bratte og mindre felt på
Vestlandet. For å redusere disse problemene og øke kapasiteten, bruker de fleste i dag
tåkesprøyter, der luft fra vifter er med på å bære væska fram til målet. Det kan dermed brukes
mindre væskemengder og mer finforstøvede dråper som belegger bladflatene bedre.

Figur 1: Frukttrær utgjør et volum og ikke en flate!

2 MÅL OG VIRKEMIDLER
Følgende hovedmål er viktige ved tåkesprøyting i frukthager:
• God gjennomtrengning i trærne
• God fordeling både i trærne og på det enkelte blad/kvist, over- og underside
• God avsetning av sprøytevæske på målet
• God dekkevne på blad/kvist
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Dette skal samtidig føre til:
• Lav risiko for avdrift
• Godt arbeidsmiljø
• Lav risiko for avrenning
• Ingen rester i ferdigprodukt
• Minimal belastning av omkringliggende miljø.
For å løse dette har du følgende virkemidler når det gjelder sprøyteutstyr:
• nytte eksisterende tåkesprøyte på en best mulig måte
• kjøpe ny tåkesprøyte som oppfyller dagens krav
• økt kunnskap om rett innstilling og bruk
• kontroll av sprøyta med reint vann (funksjonstest og/ eller sjekkliste)
Her omtales hvilke forhold som er bestemmende for sprøyteresultatet, og hva du kan gjøre for å
utnytte din tåkesprøyte bedre for å dosere ut rett mengde plantevernmiddel og væskemengde.
Videre omtales sjekklista for tåkesprøyter. Sjekklista er gjengitt bak i heftet. Bruk den til å
forbedre tåkesprøyte, innstilling og bruk.

3 VIKTIGE FAKTORER
TÅKESPRØYTING

FOR

GODT

RESULTAT

VED

Ved tåkesprøyting ønsker vi å bytte ut luften omkring trærne med dråpemettet luft der dråpene
har en tilstrekkelig hastighet (minst 5 m/s ved anslag), slik at de avsettes på målet. Dette oppnås
ved å kombinere flere faktorer.

3.1 Dråpestørrelse
Er dråpestørrelsen for liten, vil dråpene bremses ekstra raskt opp av stillestående luft. Dermed
øker svevetiden før de når målet, og kontrollen over dråpene blir dårligere. Avdrift av dråper
oppstår. De vil også ofte ble utsatt for tørr luft og lett fordampe.
For store dråper vil kunne "falle" ut av luftstrømmen og treffe bakken i stedet for tremassen. Ved
å endre dysestørrelsen, endres også dråpestørrelsen ved samme arbeidstrykk. Jo mindre
dyseåpning, desto mindre dråper. Jo større arbeidstrykk, desto mindre dråper. Videre endres
dråpestørrelsen ved ulik toppvinkel og dysetype.
Luftstrømmen fra vifta vil også indirekte i noen grad være med på å viderefordele store dråper til
mindre dråper. Dette er avhengig av dysenes plassering og hvordan luften tilføres, men jo større
luftmengde og lufthastighet, desto mindre dråper.
Den tradisjonelle Schaumann tåkesprøyten har spesielle luft-/væskedyser der komprimert luft
direkte er med på å forstøve væska til dråper (jo høyere lufttrykk jo mindre dråper). Dermed kan
dråpestørrelsen tilpasses ulike forhold og/eller være tilnærmet konstant selv om væskemengden
endres.
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1 dråpe på 0,400 mm =

8 dråper på 0,200 mm =

2
mm

64 dråper på 0,100 mm

512 dråper på 0,050

Figur 2 Dråpestørrelsen er viktig. For store dråper gir avrenning, mens dråper under 0,100 mm lett medfører avdrift

.

3.2 Lufthastighet
For å oppnå et godt resultat må lufthastigheten være tilfredsstillende. Som en gylden regel
tilstrebes en hastighet på minst 5 m/s (men ikke over 10 m/s) ved anslag mot objektet (tre/kvist).
Jo mindre dråper, desto større lufthastighet kreves for å få dråpene avsatt. Dette tilsvarer minst en
utgangshastighet ved viftehus/tut på 20 m/s (kort avstand til trærne) til 40 m/s (lang avstand til
trærne).
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1)
2)
3)
4)

30 til 60 m/s avh. av sprøytetype
ca 5 – 10 m/s
ca 3 – 6 m/s
0 m/s (ønskelig)

Figur 3: Lufthastigheten avtar med økende avstand fra dyse til trær. Den bør være omkring 5 m/s ved
trærnes overflate for å sikre at dråpene har nok energi til å avsettes. Bak treet ønsker vi så lav hastighet som
mulig for å redusere avdriftsfaren.

3.3 Luftkapasitet
Luftkapasiteten til sprøyta er selvsagt avgjørende; jo større luftkapasitet, desto større lufthastighet
for samme sprøyteutstyr og innstilling. Er luftkapasiteten for liten, vil også store dråper lett falle
ut før de når målet og nå bakken i stedet, grunnet utfelling forårsaket av tyngdekraften. Er
luftkapasiteten for stor, vil vi få økt risiko for avdrift. For å oppnå tilstrekkelig lufthastighet ved
trærne, må kapasiteten økes til 30.000-40.000 m3/h på dagens tåkesprøyter med aksiale viftehus.

3.4 Vifter - ulike oppgaver og typer
Viftas oppgave er, sammen med viftehusets utforming, å føre luft med en viss hastighet ut mot
målet. Lufta må ikke skade kulturen og ikke suge med seg plantedeler eller dråper fra
spredebildet og inn i viftehuset. På tåkesprøyter kan vi ha enten aksialvifte, sentrifugalvifte eller
tverrstrømsvifte. Videre kan viftehuset konstrueres slik at det leder væske/luft mer direkte rettet
mot målet.

3.4.1 Aksialvifte
Aksialvifte er mye brukt på tidligere tåkesprøyter og er av prismessige årsaker den typen som
fortsatt er mest aktuell. Her føres lufta aksialt inn (langs viftakselen) og blåses også aksialt ut
(derav navnet). Da lufta skal brukes til transport av dråper ut til sidene, bøyes lufta deretter av i
90° ut til begge sider. For ikke å kreve et for stort effekttap og for å oppnå en høy luftmengde og
lufthastighet er det viktig at lufta bøyes i en glatt, avrundet bane. Kjennetegn for ei aksialvifte er
høy luftmengde, lav lufthastighet og dårlig lufthastighetsfordeling ut til sidene. Styringen av lufta
er også ofte dårlig. Med ledeklaffer eller utbygget viftehus kan fordelingsbildet forbedres.
Luftbildefordelingen er for de fleste tåkesprøytene med aksialvifter ikke tilfredsstillende nok i
dag. Opptil 50 % av tilført og utblåst luftstrøm kan være til ingen nytte og har redusert funksjon
som bærestrøm.
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a)

b)

Figur 4a) viser aksial vifte sett bakfra, og b) hvordan luftstrømmen suges inn og blåses ut aksialt, for deretter
å bøyes ut til sidene.

Ved frukttåkesprøyting møter dråpetåka fra tåkesprøyta to ulike former for motstand. Det ene er
plantebestanden som utgjøres av trær i ulike størrelser med eller uten bladmasse. Utover i
sesongen kan en ofte se en refleksjon av dråpetåke bort fra den tette bladmassen. Den andre
motstanden utgjøres av eksisterende luft som må "skyves" bort. Luftmotstanden er proporsjonal
med tverrsnittet av luftstrømmen fra vifta og kvadratet av lufthastigheten.
Gjennom turbulente bevegelser blander lufta fra vifta seg med stillestående luft, spesielt i kantene
av luftbildet. Den tilførte luftmengden avtar, og lufthastigheten reduseres. En aksialvifte gir en
stor luftmengde (m3/h) og lar den gå ut med relativ liten hastighet (m/s) ut fra viftehuset.
Viftehuset har en stor innsugingsflate og stor utblåsingsspalte. Væska kommer ofte ut fra dyser
som er plassert i spalten(e) der dråper frigjøres fra dysene inn i den passerende luftstrømmen.
Nyere sprøyter har ofte dysene plassert utenfor spalten, slik at de lettere kan innstilles, byttes og
vedlikeholdes.
Dysene kan for enkelte tåkesprøyter reguleres i ulike retninger i forhold til høyderetning. Vifta
drives enten via kilereim eller direkte fra kraftoverføringsakselen. Sprøyta har en girboks der
vifta kan frikobles eller settes i ett eller flere gir med respektive ulike turtall/hastigheter.
Viftehjulet må være i ro ved inn-/utkobling.
Luftmengden (m3/h) ut fra vifta kan reguleres ved:
•
•
•
•

turtallet på kraftuttaket
egen girutveksling
viftebladenes vinkel mot luftstrømmen (vridbar propell)
innstilling av ledeklaffer

For mindre trær brukes en mindre luftmengde og – hastighet enn for store og tette trær, slik at
avsetningen optimaliseres og avdriften reduseres.
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3.4.2 Sentrifugalvifter
Også her suges lufta inn aksialt i viftehuset, men lufta blåses radiært ut ved hjelp av
sentrifugalkraft (derav navnet). Det til dels raskt roterende viftehjulet suger inn en liten luftstrøm
i sentrum av viftehjulet, men luften slynges ut med en meget høy hastighet (m/s). Både luftinntak
og utblåsingsspalte er ofte mindre enn for en aksialvifte. En sentrifugalvifte har som regel ikke et
åpent viftehus, men 1-10 åpninger der lufta strømmer ut. På den måten lar det seg gjøre å styre
lufta mer i ønsket retning.
For å oppnå enda bedre styring mot målet og redusere den strekningen som dråpetåken må
transporteres i omkringliggende luft, har blant annet Hardi Mini/Maxi og Nobili Octopus slanger
med luft/væske – tilførsel som kan tilpasses trærnes form. Det vil derimot kunne bli mer
tidkrevende å innstille og mindre fleksibelt der det er store variasjoner i treform innen samme
felt.

Figur:
Figur 5. Luft suges med lav hastighet inn aksialt mot senter av vifta, for deretter å bli sendt ut med
sentrifugalkraften vinkelrett ut til sidene med høy hastighet. Ved tilpasset avskjerming av viftehuset kan
luften styres til ulike ønskede steder.

3.4.3 Tverrstrømsvifter
Spesielt for tåkesprøyter utrustet med aksialvifter, men også ved bruk av sentrifugalvifter uten
ledeslanger, er styringen av luft/ væske dårlig. Lufthastigheten i høyderetningen vil ofte være
størst nedenifra, og avta raskt i høyden der avstanden fra viftehuset øker. For å oppnå et mer
gunstig luftbilde, er det konstruert loddrette tverrstrømsvifter som gir en jevn lufthastighet ut til
sidene. Avstanden til plantene er kort og jevn. Utgangshastigheten behøver derfor ikke være så
stor som for de andre sprøytene. Blant annet har tyske Holder en slik sprøytetype. I de senere
årene tilbyr også Schaumann en slik løsning. Utstyret er spesielt godt egnet til firekantet treform
med jevnt profil.
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Figur 6. Tverrstrømsvifter (tangentialvifter) tar inn luften i hele viftehusets lengde, og blåser det vannrett ut
tangentialt ut til sidene. Luftstrømmen kan enkelt styres i ulike vinkler i forhold til trærne. Dermed kan
luft/væska tilpasses ulik trestørrelse bedre.

3.5 Avstand fra dyse(r) til objekt (trær)
Jo større avstand fra dyse (r) til tre, desto mindre vil lufthastigheten bli nær treet. Det betyr at
utgangshastigheten på dråpetåka opp i det øvre laget av trekronene ved bruk av vanlig aksialvifte
bør være større enn der det er kortere avstand. Dråpenes hastighet (lufthastighet) avtar svært raskt
med økende avstand og er blant annet avhengig av dråpestørrelsen. Om dråpene avsettes er
avhengig av dråpenes energi. Det vil si at desto større dråper og lufthastighet, desto mer energi
finnes for å sikre en god avsetning. Derimot vil for store dråper føre til for stor energi og
refleksjon fra blad og/eller avrenning. Store dråper kan også falle ut av luftstrømmen på vei mot
trærne.

3.6 Kjørehastighet
Kjørehastigheten virker svært mye inn på lufthastigheten innimellom trærne. Jo høyere
kjørehastighet, desto større overtak får motstanden fra den stillestående lufta mot inntrengende
luft. Lufthastigheten vinkelrett inn i plantemassen vil da bremses raskt opp og bli mindre.
Rekkevidden blir også kortere. Det bør kjøres med ca. 540 omdr. per min på kraftuttaket for å
oppnå optimal luftkapasitet. Der sprøyta gir lite luft, kan det være aktuelt å øke turtallet til ca.
600 omdr. per min.
En er mer bundet til bestemte kjørehastigheter ved tåkesprøyting enn ved åkersprøyting. For å
øke valgmulighetene, er det derfor fordelaktig med en traktor som har mange gir og flere
utvekslinger på kraftuttaket.
Kjørehastighetens innvirkning er ofte lite vektlagt og bør vurderes nøye. Jo saktere du kan kjøre,
desto bedre blir sprøyteresultatet i tett tremasse. Kjører du derimot for sakte, vil risikoen for at
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dråpemettet luft blåses gjennom og forbi trærne øke (for stor luftmengde). Husk at
kjørehastigheten ikke virker særlig inn på total arbeidskapasitet. Ofte går halvparten eller mer av
tida med til kjøring til og fra felt, tilmåling/blanding/fylling m.m. Bruk derfor alltid en
kjørehastighet innen 2 - 5 km/h. Bruk laveste kjørehastighet etter blomstring ved full bladmasse,
slik at væska trenger bedre inn i den store bladmassen.

a)

b)

Figur 7. a) Før blomstring på bar kvist har trærne liten masse. Evnen til å fange opp dråper er dårlig. For å
hindre dråper i drive forbi, er det viktig at luft-/dråpehastigheten reduseres. Dette kan enten gjøres ved å
redusere luftmengden med viften og/eller og øke kjørehastigheten. Figuren illustrerer hvordan luft/væsken
dreies bakover og hastigheten reduseres ved økt kjørehastighet. Dermed fanges dråpene bedre opp i trærne
og gjennomslaget av lufta og avdriften reduseres. Dette er derfor en enkel og praktisk løsning uten særlig
ekstraarbeid.
b) Ved sprøyting ved full bladmasse trengs en høyere hastighet og større luftmengde mot trærne for å kunne
trenge inn i sentrum av trekronene. Ved å enten øke luftkapasiteten med vifta og/eller redusere
kjørehastigheten, vil dråpemettet luft i bevegelse fra vifta lettere presse stillestående luft vekk og trenge bedre
inn i bladmassen.

3.7 Tretype, trestørrelse og bladmasse
Trestørrelse og bladtetthet varierer svært på samme feltet, men enda mer mellom yngre og eldre
trær og før og etter blomstring. Det gjør det ofte vanskelig å oppnå en ensartet lufthastighet i
nærheten av trærne, spesielt med tradisjonelle viftehus (se senere omtale av sjekkliste).
Enkelte sprøytinger utføres før blomstring, men de fleste sprøytinger utføres etter blomstring. Før
blomstring er det ingen bladmasse til å fange opp væska. Derfor blir avsetningen i prosent av
utsprøytet mengde meget lav. Luftmengden og lufthastigheten bør da reduseres, slik at avdriften
ikke blir for stor.
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Etter blomstring vil bladmassen fange opp mye mer av væska. Avdriften blir derfor mindre. Til
gjengjeld vil det være vanskelig å belegge trærne og bladmassen godt med sprøytevæske, spesielt
inne i trærne. Yngre trær er lettere å behandle enn eldre trær da de utgjør en mindre totalflate.
Slank spindel er gunstig med hensyn til bedre sprøytekvalitet. Her er avstanden mellom treradene
mindre, og dermed reduseres avstanden fra dyser til trærne.

100 % (største dose per 100 m rad)
Full bladmasse og store trær

60 – 90 %
Bar kvist og store trær

70 80 %
Full bladmasse og små trær

Under 50 %
Bar kvist og små trær

Figur 8. Målet er som regel å tilføre lik mengde plantevernmiddel til samme blad-/treflate, det vil si samme
mengde per cm2 objektflate. Figuren viser at forbruket av plantevernmidler i enkelte tilfeller kan reduseres
med over 50 % ved å tilpasse væskemengde og plantevernmiddel i henhold til tidspunkt og trestørrelse. Det er
viktig at utstyret oppgraderes, slik at en slik tilpasning er mulig i praksis, blant annet ved å stenge av øvre og
nedre dyser for mindre trær.
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3.8 Væskemengde
I sjekklista for tåkesprøyter i frukthager angis væskemengden som liter pr. 100 meter rad.
En slik angivelse har følgende fordeler:
• Liter/100 m rad er uavhengig av radavstand. Det vil si at den ikke må måles, og den kan
også variere i feltet
• Det fokuseres på å sprøyte raden og ikke arealet imellom trærne på bakken
• Forbruket kan lett kontrolleres ved kun å sprøyte med vann den tid det tar å kjøre 100 m.
Tabell 1. En angivelse i kun liter per daa uavhengig av radavstanden førte tidligere til store doseringsfeil. Ved
å bruke liter/100 m rad unngås dette og forenkler arbeidet

Radavstand
3m
4m
5m
6m

Liter per daa
100
100
100
100

Doseringsfeil
- 40%
- 20 %
Ingen
+ 20 %

Liter per 100 m rad
50
50
50
50

Doseringsfeil
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

I utlandet brukes mange steder liter/ha. Det har ingen fornuft, hvis det samtidig ikke står skrevet
hvilken radavstand som brukes. Videre brukes en såkalt TRV (Tree Row Volume) verdi flere
steder for å ta hensyn til radavstand. Den er komplisert å regne ut, du får en væskemengde i
liter/ha, og den tar ikke hensyn til blant annet tetthet av bladmasse. I Norge brukte vi også
liter/daa tidligere. Mange dyrkere fikk den gang problemer med å finne ut hva slags
væskemengde de skulle bruke langs treradene. Grunnet de fordelene som er beskrevet ovenfor,
brukes det i Norge kun væskemengde i liter per 100 m rad i dag, se sjekkliste bakerst for
nærmere detaljer. Væskemengden tilpasses ulik trestørrelse og bladmasse. Målet må være å
tilføre tilnærmet samme mengde plantevernmiddel per cm2 kvist-/blad-flate i ulike deler av
trærne og i ulike frukthager. Dette betyr at væskemengden må endres i henhold til eksempelvis
tretørrelse og tretype. Dette må vi utnytte ved ulike vekststadier, typer bladmasse, skadegjører og
klimaforhold under sprøyting, slik at vi kan tilpasse dose og væskemengde til ønsket nivå.
Tabell 2. Betegnelser på væskemengder og omregning fra liter per daa til liter per 100 m rad

Betegnelse

liter pr. daa
(ved planteavstand 5 m rad)

liter per 100 m rad

High volume (HV)
Medium volume (MV)
Low volume (L V)
Very Iow volume (VLV)
Ultra Iow volume (ULV)

100
50 – 100
20 – 50
0,5 – 20
Under 0,5

50
25 – 50
10 – 25
0,25 – 10
Under 0,25
Etter EPPO, 1982

HV (high volume) vil i de fleste tilfeller være uheldig da det lett fører til avrenning. Dessverre
bruker enkelte, særlig med sprøytestang, fortsatt slike væskemengder. Dette gir økt avrenning og
dårligere sprøytekvalitet.
MV (medium volume) gir i mindre grad avrenning, men kan medføre at store væskedråper flyter
sammen langs kantene av bladene og gir sviskader, spesielt på mindre trær. Ved tradisjonell
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sprøyting brukes fortsatt slike væskemengder. Faktisk kan det avsettes en større dose på bladene
når en mindre væskemengde nyttes, fordi fare for avrenning blir minimal.
LV (Iow volume) virker gunstig da dette gir:
• Minimal avrenning
• Minimal sammenflyting av dråper
• God avsetning og dekkevne
Enda mindre væskemengder vil ved bruk av tradisjonelt utstyr lett føre til økt avdrift, stor
fordamping og redusert biologisk virkning.
Økt væskemengde i liter per 100 m rad fører til større dråper ved samme utstyr og innstilling.
Fordeles væska gjennom flere dyser, vil dråpene kunne ha tilstrekkelig lav størrelse. Høyere
trykk vil redusere dråpestørrelsen. Ved bruk av luft-/væskedyser kan dråpebildet opprettholdes
uavhengig av væskemengden. Avstanden fra dyser til trærne har stor betydning.
Det er den samlede effekten av alle disse faktorene som er utslagsgivende. Hvis dosen er
konstant, kan med andre ord i mange tilfeller væskemengden variere fra 15-25 til 50 liter per 100
meter rad uten at det virker nevneverdig inn på sprøyteresultatet. Bekjempelse av enkelte
skadegjørere krever ekstra god dekkevne. Derfor anbefales større væskemengder ved
bekjempelse av f.eks. mjøldogg.
Væskemengden må tilpasses trestørrelsen som skal behandles. Det betyr at væskemengden skal
være størst for store trær og ved sprøyting etter blomstring. Innføring av slank spindel muliggjør
mer bruk av reduserte væskemengder, samtidig som dekningsgraden opprettholdes.
Lavere væskemengder er fordelaktig spesielt der arealene er så store at det blir mange
tankfyllinger. Dermed øker kapasiteten i antall rader per time, og det kan sprøytes under mer
gunstige forhold.

3.9 Sprøyteforhold
Når avstanden fra dyse til tre er stor, er det ugunstig med for små dråper. Slike dråper vil relativt
raskt bremses opp og vil utgjøre en stor ytre fordampingsflate. En stor andel vil derfor ikke nå
fram og avsettes på målet. Forholdene under sprøyting har derfor meget stor betydning. Forsøk
har vist at avsetningen i enkelte tilfeller kan bli fordoblet ved å sprøyte ved lav temperatur og høy
luftfuktighet i forhold til høy temperatur og lav luftfuktighet (temperatur redusert fra 24-14 °C).
Ved å sprøyte om kvelden er det også oftest vindstille, slik at avdriften blir redusert. På
Vestlandet kan derimot forholdene være gunstigst om morgenen. Det bør unngås å sprøyte i
frukthager når vindhastigheten overstiger 3 m/s, helst bør vinden kun være 0 - 2 m/s. Vær ekstra
omtenksom ved sprøyting av de ytterste radene og spesielt hvis området grenser mot ømfintlige
områder som vannkilder, bobebyggelse etc. Se ellers eget kapittel om miljøkonsekvenser og bruk
av sprøyteutstyr.
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4 AKTUELLE TÅKESPRØYTER
4.1 Generelt
Tabell 3 Tekniske data for en del tåkesprøyter i Norge

Fabrikat

Viftetype

Luftmengde (m3/h)

BML Comet AP500
BML Comet AP800
Hardi Mini SPV
Hardi Maxi SPV
Hardi LE
Hardi LE
Hardi TS
Hardi TS
Holder QU-41
Nobili Alfa 55
Nobili Alfa 75
Nobili Oktopus
Osella ATM 3PM
Schaumann
tidl.versjon
Schaumann
tverrstrøm

aksial
aksial
sentrifugal
sentrifugal
aksial
aksial
aksial
aksial
tverrstrøm
aksial
aksial
sentrifugal
aksial
sentrifugal

32.000
40.000
11.000
18.000
40.000
48.500
57.500
71.500
4 x 10.000
35.500
42.000
11.600
15.900
Ikke oppgitt

Lufthastighet ved tut /
viftehus (m/s)
30
35
47
50
39
39
39
49
30
32
43
60
Ikke oppgitt
Ikke oppgitt

tverrstrøm

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt

4.2 Konvensjonelle tåkesprøyter med aksiale viftehus
De vanligste tåkesprøytene i frukthager i Norge har aksialvifte (Nobili, BML Comet m.fl.). For
konvensjonelle vifter med aksiale viftehus er ofte avstanden fra dyse til tre stor. Derfor må
kjørehastigheten ikke være for høy. Høy luftkapasitet gjør at kjørehastigheten kan økes noe, men
ikke utover 5 km/h.
Det er viktig å blende av dyser som ikke vil føre væske fram mot målet (gjelder oftest de øvre og
nedre dysene). Ledefjeler må innstilles rett. Prøv litt med vann for å sjekke spredebildet. Bruk
væskefølsomt papir, se senere omtale av sjekkliste. Velg kjørehastighet og gir som gir ca. 540
omdr. per min på kraftuttaket. Her bør væskemengden ikke være over 50 liter per 100 m rad for
eldre trær etter blomstring. Ved å blende av dyser ved lavere trehøyde, reduseres automatisk
væskemengden noenlunde likt med høydereduksjonen. Aksialvifter har sjelden lik luftfordeling
til begge sider (et usymmetrisk lufthastighetsbilde).
For tåkesprøyter med aksiale vifter finnes det også vifthus som leder luft med dråper mer vannrett
og jevnt mot målet. Det kan være en fordel om viftehuset er plassert ca. 1,5 m over bakkenivå
(høyt plassert viftehus, eksempelvis Nobili) og ikke rettes mer enn 25O oppover.
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Figur 9 Eksempler på aktuelle sprøyter med aksialvifte i Norge. Fra venstre; Nobili (ny type), Osella, Hardi.

4.3 Hus med innstillbare tuter - en tut pr. dyse
Her kan dusjen innstilles mer fleksibelt mot målet. Jo lenger tuter, desto bedre innstillingsmuligheter. Spesielt kan det innstilles slik at en får like god dekning i toppen som langs sidene.
Når dysene kan stilles nærme trærne, vil en oppnå god effekt selv om luftkapasiteten er relativt
liten. Dysene innbyrdes avstand kan også endres etter behov. Videre kan tutene rettes i ulike
retninger, slik at inntrengningen blir bedre.
Det er viktig å få dusjen til å gå mest mulig vannrett og ikke opp i lufta. Her kan væskemengden
under ellers gunstige forhold reduseres til 25 liter per 100 m for eldre trær etter blomstring og
ytterligere reduseres for yngre trær. For slank spindel skulle en væskemengde på 15 liter per 100
m være mulig under ellers gunstige forhold.
Tåkesprøyter med innstillbare tuter har som regel sentrifugalvifte der lufthastigheten er relativ
høy i forhold til luftmengden, slik som for Hardi SPV Mini og Maxi. Her tas også lufta inn
aksialt, men blåses direkte ut radiært med sentrifugalkraft. Lufthastigheten er stor, men
luftmengden er mindre enn for aksialvifter. Rett kombinasjon og innstilling sjekkes med
væskefølsomt papir. For disse sprøytene savnes enklere blending/avstenging av enkeltdyser til
hver side ved sprøyting av mindre trær og raskere regulering av tutposisjon. Det finnes også
tåkesprøyter der flere dyser er koblet til en felles luftslange som kan stilles i ulike posisjoner etter
behov. Sprøyta vil da ofte være utrustet med flere slike "hoder".

Hardi MAXI SPV

Nobili Oktopus

Figur 10 Eksempler på sprøyter i Norge med innstillbare luft-/væskeslanger.
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4.4 Nytt utstyr
Det finnes bedre utformede tåkesprøyter, men disse er meget dyre. I prinsipp blåses dråpemettet
luft mer parallelt med bakken, og avstanden fra dyse til tre blir kort og mer ensartet. Dette gir en
bedre avsetning og sprøytekvalitet. Lavere væskemengder kan brukes. Eksempler på slike
sprøyter er Schaumann DGT-6-3000 og Holder QLJ-41 med tverrstrømsvifter. Prisen gjør
derimot fortsatt slikt utstyr lite aktuelt for de fleste fruktdyrkere i Norge.
I utlandet brukes i noe utstrekning resirkulert sprøyting i ulike varianter der et overbygg
(sprøytetunnel) er med på å redusere avdriften og sikre et godt sprøyteresultat. Dette er foreløpig
ikke i salg i Norge og vil også være meget kostbart. I blant annet Tyskland og Holland er det
undersøkt hvor store forbedringer slikt utstyr kan gi. Selv i disse landene er slikt utstyr lite brukt.
Det skyldes blant annet høye kostnader, og tungt og lite fleksibelt utstyr ved varierende
trestørrelser. Tretyper med mindre størrelse og større frukthager kan gjøre slikt utstyr mer aktuelt
i framtid.

Tidligere versjon

Sprøyte med to ”hus”

Tverrstrømsvifter

Figur 11 Utvalg av Schaumann sprøyter

Det finnes også sprøyter utrustet med ulike typer sensorer, blant annet IR (infrarøde) sensorer
som ”ser” trærne. Disse kan være montert for hver dyse, og automatisk blende av dyse(r) der det
er lavere trær eller mangler trær. Forbruket av plantevernmidler reduseres dermed tilsvarende.
Fortsatt er utstyret kostbart for norske forhold.
Det forskes flere steder på bruk av dGPS og tilpasset sprøyting i henhold til treform og
trestørrelse, eksempelvis Prescispray i Nederland. Fjernbetjente, ubemannede sprøyteenheter
inngår også. Grunnet store investeringskostnader er dette foreløpige lite aktuelt i Norge. Fortsatt
er det tåkesprøyter med aksialvifte som vil være mye i bruk. Men det er mulig å forbedre den på
flere måter.
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5 FORBEDRINGER FOR TÅKESPRØYTE MED AKSIALVIFTE
5.1 Fjernbetjening
Arbeidsmiljøet er dårlig ved sprøyting i frukthager. Ved å lukke bakruten og bruke
fjernbetjening, vil forholdene bedres. Det er viktig å stenge av tåkedusjen under snuing i hver
ende av radene. Dette gjør at bruk av fjernbetjening vil spille en ekstra stor rolle. Både
hovedventil, de to sideventilene og trykket bør kunne fjernbetjenes. Det finnes løsninger for å
etterbygge dette på eldre aksialsprøyter.

5.2 Dryppvern
Økt krav om minimal risiko for forurensning og bedre arbeidsmiljø har ført til at det er et krav
om dryppvern på dysene ved sprøyting i frukthager. Fjærbelastet kuleventil er ikke tilstrekkelig,
fordi det kan føre til ulik dysekapasitet mellom dysene. Derfor skal det være dryppvern av
membrantype eller tilsvarende kvalitet. På nye sprøyter er dette i dag påkrevd, og det lar seg
ettermontere på nesten alle mulige brukte sprøytetyper. Enkelte sprøyter er utrustet med
dryppvern som ikke åpner før trykket er over 5 bar. Dette er gjort for at ventilen skal lukke raskt
hvis det brukes høye arbeidstrykk. I dag anbefaler vi derimot at dysetrykket er i området 5 – 10
bar eller lavere. Da bør åpningstrykket for ventilene være kun 0,5 bar som for åkersprøyter. Test
ut dette før sprøytingen begynner, ellers kan du risikere at dysene ikke fungerer optimalt ved
trykk rundt 5 bar.
Et dryppvern av membrantype opptar mer plass enn uten dryppvern. For ikke å forandre eller
redusere luftmengden og fordelingen, bør dryppvernet eller både dryppvernet og dysene sitte på
den utvendige siden av viftehuset. Dette forenkler kontroll av dysene og dryppvernet påvirker
ikke spredebildet.

5.3 Styring av dyser og luft med ledeklaffer og/ eller bedre viftehus
Neste figur viser et bilde av hvordan dysene er festet til en ledeplate og kan innstilles i ulike
posisjoner i henhold til trestørrelse. Påfølgende figur viser ulike typer muligheter for aksialvifter,
fra det enkle uten noe styring, videre ledeplater, dye og ledeplate, ombygd viftehus og dyser
flyttet ut til sidene sammen med viftehuset. Det er viktig å unngå at væska rettes mer enn 25
grader opp i lufta, for å forbedre avsetningen og redusere avdriften.

Figur 12 Ofte kan dysene innstilles i ønsket retning, også for aksialvifter (Nobili). En ledeplate kan også være
med å styre luften samtidig.
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a) Dårlig styring på luft og væske

b) Bruk av ledeplater (ledefjeler)

c) Øverste dyse flyttet ut under ledeklaffen

d) Viftehus som styrer luftstrømmen mer
vannrett

e) Påbygd viftehus og dyser ut mot
viftespalten

f) Aksialvifte med påbygd viftehus og dyser
ut mot sidene (Osella) Tilsvarende finnes
også for Hardi og Nobili

Figur 13 Sprøyter med aksialvifter kan få et bedre luft- og væskebilde med bedre utforming og styring.

5.4 Enkel avstenging av dyser
Tidligere kunne det være vanskelig å stenge av dyser. Dette er blitt forbedret i løpet av de siste
årene, men det er ønskelig at dysene plasseres utvendig slik som for dryppvernet, for enklere å
kunne betjenes. Enkelte sprøyter er utrustet med fjernbetjening av åpning/ stenging av de øvre og
nedre dysene. Dette kan også ettermonteres på flere sprøyter.
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5.5 Liketrykk ved betjening mellom seksjonene
Grunnet arrondering og sprøyting av de ytre radene fra kun en side, vil det være hyppig behov for
å kunne stenge av den ene halvdelen for å redusere avdrift og miljøskader. Hvis det ikke er
montert liketrykkventiler, vil trykket øke til betraktelig for siden som er i bruk. Det vil ta tid å
regulere ned trykket, og det må i så fall reguleres raskt opp igjen når begge sidene igjen skal
brukes. Dette er tungt og vanskelig og vil sjelden bli gjort. Derfor er det et krav på nye sprøyter at
liketrykksventil skal ettermonteres. Det lar seg også lett å ettermontere liketrykk på gamle
sprøyter.

a)

b)

Figur 14 Steng ALLTID av halvdelen som går bort fra feltet! Husk å justere trykket, om det ikke
forefinnes liketrykksventil. Det beste er å ettermontere liketrykksventiler om det ikke finnes!

5.6 Reintvannstank
Det er et krav at det skal være fastmontert en reintvannstank på sprøyta, med volum 15 liter
(minst 10 liter på eldre sprøyter). Dermed kan hender m.m. skylles om nødvendig uavhengig
hvor du er.

5.7 Skylletank og skylledyse
Det er et funksjonstestkrav at alle nye sprøyter etter 01.01.2005 skal ha både skylledyse inne i
tanken og en ekstra skylletank på minst 7,5 % av totalt tankvolum på hovedtanken. Slikt utstyr lar
seg som regel også enkelt ettermontere på eldre sprøyter. Se prosedyre for bruk av slikt utstyr i
hovedboka. Det er viktig å fordele vannet over helst 3 påfølgende skyllinger og utsprøytinger.
Husk å åpne alle ventiler, slik at all sprøytevæske blir skylt ut.
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Figur 15 Nobili sprøyte med integrert håndvasktank (øverst til venstre) og skylletank (nederst til venstre)

5.8 Bruk av dyser som gir større dråper i øverste posisjon.
På sprøyter med aksialvifter og oppadrettede dyser, er det spesielt den øverste dysen på hver side
som kan gi stor avdriftsrisiko. Ved å sette inn en dysetype som gir større dråper i denne
posisjonen, vil avdriften reduseres betraktelig. Dette kan gjøres ved å sette inn en større dyse,
men det kan gi en skjev fordeling av væske. Derfor kan det være bedre å bruke en spesialdyse
som gir samme væskemengde, men en annen dråpestørrelse. I grunnboka er luftinjektordyser
omtalt. Det finnes også luftinjektordyser av type virveldyse, og slike dyser kan anbefales i
øverste posisjon der avdriftsrisikoen er stor og områdene omkring er ømfintlige.

5.9 Føre aksialhuset så høyt som mulig for å unngå at væska blåser
opp i lufta

Figur 16 Lavt-sittende viftehus gir økt avdrift
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Figur 17 Høyt-sittende viftehus gir redusert avdrift fordi væsketåken ikke rettes så mye opp i luften.

a) Aksialvifte

b) Aksialvifte med hus
og dyser ytterst

c) Tangentialvifte

Figur 18 Aksialvifte med og uten viftehus og dyser ytterst og tangentialvifte (Holder). Legg merke til vinkel
på øverste dyse, luftinnsug og mulighet til å styre luften inn i tremassen og oppnå bedre filtrering og
oppfanging av væske. Gjelder spesielt for glisne og slanke trær.

6 OMBYGGING AV BRUKTE SCHAUMANN SPRØYTER
I Norge finnes det ikke mange Schaumann sprøyter, men de dekker et ofte et stort areal.
Sprøytene er spesielle, fordi de blant annet har en luft -/væske dyse. I dag er det fokus på et bedre
miljø, og dryppvern på slike sprøyter er viktig. Sprøytas konstruksjon gjør det derimot vanskelig
å ettermontere. Det finnes derimot mulige løsninger. Blant annet i Sverige, der det brukes mange
Schaumann sprøyter, finnes det en type ombygging der hele viftehuset ombygges med
utenpåliggende dyser og dryppvern, se figur. Det gjør det også enklere å blende dyser. Derimot så
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mister man den tidligere luft-/væske funksjonen ved dysene. Andre har bygd om sprøyten, slik at
det blir dryppvern og mulig å blende de tradisjonelle dysene.

Figur 19 Mulig ombygging av Schaumann (BiFo Produkter AB)
Øverst fra venstre; deler som skiftes ut, ombygd Schaumann, nytt manometer og fjernbetjening.
Nederst: tradisjonelt viftehus&dyser (venstre), utenpåliggende Albuz-dyser med dryppvern (høyre).

7 DYSER
7.1 Aktuell dysetyper
På de fleste tåkesprøytene er det virveldyser som brukes. Slike dyser består av et virvelstykke
som gjør at væska får en virvlende bevegelse (skråttstilte utboringer). Toppvinkelen varierer med
dysetype, dysestørrelse og arbeidstrykk og er ofte mindre (50-90 grader) enn for standard
åkersprøytedyser på 110-grader. Hvis virvelstykket ikke har et hull i midten, danner væskedusjen
en hul kjegleformet dusj, som kalles hul kon. Dette gir en typisk M-formet fordeling med lite
væske i midten. Dråpene er relativt små da de forstøves godt. Hvis det er et sentrert hull i
virvelstykket, vil væskekjeglen bli mer eller mindre fylt, en dusj som kalles fylt kon, se figur. Her
er dråpene større. Det finnes spesielle virveldyser med justerbare virvelkamre, det vil si at
toppvinkel og rekkevidde kan endres. Disse er fortsatt en god del brukt, eksempelvis ved bruk av
sprøytestang. Når rekkevidden endres, endres derimot også toppvinkel og dråpestørrelse.
Fordeling og sprøyteresultat kan derfor bli redusert. Nyere virveldyser består av faste virvelkamre
og i dag støpes enkelte virveldyser i ett med virvelstykke og dyseplate, eksempelvis Albuz-dyser.
Dette gjør dysene billigere, enklere, mindre og lettere enn før.
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a) Virveldyse med hul kon

b) Virveldyse med fylt kon

Figur 20 Kjegleform og væskefordeling for virveldyse med hul og fylt kon. Merk forskjell i dråpestørrelse

Selv om væskefordelingen ikke er optimal for en enkeltdyse, vil påvirkningen av bæreluft og
avstand til trærne gjøre at væska fordeler seg bedre mot trærne. For sirkulære luftslanger er en
rund kjegle godt egnet. Med slankere trær, mindre avstand og spesielt for tverrstrømsvifter kan
bruk av flatdyser være bedre egnet, da ofte med en 80-graders toppvinkel. Blant annet brukes
slike dyser mye i Tyskland. For å redusere avdriftsfaren vil bruk av dyser som gir et større
dråpebilde, eksempelvis luftinjektordyser og lavdriftdyser være godt egnet. Beleggsdannelsen
blir noe redusert. Derfor bør slike dyser kun brukes der avdrift er et vesentlig problem. Ulike
typer flatdyser er beskrevet i grunnboka.

7.2 Dyseslitasje
Dyser slites ved bruk, selv ved bruk av kun reint vann. Når dysene slites, øker åpningsarealet.
Dette fører til at væskemengden øker ved samme trykk (overdosering). En ny dyse har en glatt
rundformet åpning. Ved slitasje blir denne åpningen ikke bare større, men også mer ujevn. Dette
fører til dårligere dråpebilde (mer variert) og dårligere væskefordeling. Skift derfor dyser, slik
som beskrevet i sjekklista. I tillegg til dyseplaten, så slites også virvelstykket. Tidligere
virveldyser har ofte bestått av løse virvelstykker og dyseplater. Væskemengde og toppvinkel
endres både ved å skifte dyseplate og virvelstykke. Mål derfor alltid på nytt, hvis disse
komponentene endres. Husk at dysene aldri skal reingjøres med spiker e.l., men bruk heller en
myk dysebørste eller trykkluft.

a) Ny dyse

b) Slitt dyse

c) Mekanisk skade

Figur 21 Eksempler på dyseåpning for ei virveldyse (det kan også være skader i virvelstykket)
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Figur 22 Albuz ATR dysen med virvelstykke og dyseplate i ett er den mest brukte dysen på nye
frukttåkesprøyter i dag.

8 KRAV TIL TÅKESPRØYTER VED NYKJØP
Skal du anskaffe ei ny tåkesprøyte, er det viktig at den oppfyller de tekniske kravene i
funksjonstesten. Kravene er skjerpet for sprøyter kjøpt nye etter henholdsvis 01.01.2001 og
01.01.2005. Undersøk derfor til enhver tid de eksisterende kravene. Skjerpelsene er gjort for at
viktige faktorer angående miljø, sikkerhet og rett dosering skal bli inkludert på alle sprøyter.
Dette gjelder særlig forhold som er meget kostbare eller teknisk umulig å ettermontere på brukte
sprøyter. Ved å sette slike krav for nye sprøyter, blir kostnadene mindre og den tekniske
kvaliteten bedre. Bakerst i heftet er kravene gjeldende per 2004 gjengitt.
Det er viktig at både skylledyse og skylletank er montert, slik at vask av sprøyteutstyret kan skje
ute i feltet. Fjernbetjening vil sikre et bedre arbeidsmiljø og at dysene stenges av på de rette
stedene. Individuell betjening av de øvre og nedre dysene er en fordel. Undersøk om det i tillegg
er:
- god regulering av posisjon luft/væske
- vil bli kort avstand fra tut til tre i din frukthage
- jevn avstand fra dyser til trærnes ytre sjikt
- mulig å rette dusjen bakover (og forover), blottlegger mer tremasse mot dråpetåka
- justerbar og tilstrekkelig luftmengde
- egen girutveksling
- god tutform/ledefjeler
- justerbar væskemengde
- enkelt å skifte til ulik dysestørrelse
- enkelt å stenge/blende dyser
- god skalering og merking som gjør det lett å repetere samme innstilling senere
- enkel betjening av luft og væskeinnstilling uten bruk av ekstra verktøy
- godt manometer og enkel trykkregulering
- unngå etterdrypp – det skal være montert dryppvern av tilfredsstillende kvalitet
Et blått registreringsmerke skal være påklebet sprøyta som tegn på at den oppfyller de tekniske
kravene til funksjonstest. Dermed er forhandler ansvarlig for at sprøyta oppfyller kravene.
Se ellers neste kapittel om funksjonstest.
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9 KONTROLL OG VEDLIKEHOLD AV TÅKESPRØYTER
9.1 Funksjonstest
Funksjonstest av traktormonterte tåkesprøyter startet i 1995. I 2000 ble det bestemt at testen
skulle bli obligatorisk. Det betyr at alle sprøyter innen 31/12-2005 må være testet og godkjent.
Sprøytene skal testes hvert femte år. Nye sprøyter skal testes innen 5 år etter anskaffelse.
De gjeldende tekniske kravene er vedlagt i heftet. I testen inngår også bruk av væskefølsomt
papir og opplæring i bruk av sjekkliste. Ved fornyelse av autorisasjonsbevis er det bestemt at
funksjonstesten skal inngå som en sprøyteteknisk del av autorisasjonskurset. Tanken er at du som
bruker dermed skal kunne få en mer spesialtilpasset opplæring og lære hvordan resultatet kan
forbedres ytterligere i din frukthage. I tillegg bør det arrangeres demonstrasjoner lokalt i
sesongen, der bruk av væskefølsomt papir, visning av funksjonstesten, utdeling av sjekkliste og
sprøyting i praksis kan demonstreres.

Figur 23 Funksjonstestlogo (til venstre) og påbudt registreringsmerke innen 31/12-2005 (til høyre).

Tabell 4 Vanlige feil på funksjonstestede sprøyter i Norge, 2004

Komponent
Dryppvern (mangler/ feil)
Håndvask tank (mangler)
Manometer
Dysefunksjoner
Ledeplater
Dysesiler
Filter på trykkside
Slanger
Tank lokk
Virvelstykke
Stenging av dyser
Filter på sugeside

Feil i %
23,4
22,5
18,9
10,0
9,0
4,5
3,6
3,6
3,6
0,9
0
0

For mer informasjon, se http://www.nlh.no/imt/agroteknikk/
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9.2 Egenkontroll og bruk av sjekkliste
Hvordan skal du kunne kontrollere at din tåkesprøyte er i orden? Hvordan skal du innstille og
bruke sprøyta på en best mulig måte? For å hjelpe deg med dette, er det utarbeidet en sjekkliste
av IMT (tidl. Institutt for tekniske fag, NLH) i nært samarbeid med brukermiljøene i Hardanger,
Telemark, Lier og ved Planteforsk. Sjekklista skal være et verktøy for deg som bruker, slik at du
med reint vann før sesongen kan sjekke om utstyret fungerer tilfredsstillende. Informasjon om
veiledning og bruk framgår i sjekklista og gjennomgås på kurset. Luftbilde, væskemengde og
dosering kan enkelt tilpasses tretype, trestørrelse og bladmasse uten å ta mye tid. Måling av
kjørehastighet og hvordan arbeidsmiljøet kan bedres er også vektlagt.
Sprøyteresultatet kan kontrolleres med væskefølsomt papir og utsprøyting av reint vann. Papiret
er i utgangspunktet gult og får blå flekker der det kommer vanndråper. Med det blotte øye kan
derved dekkevnen direkte registreres. Jo bedre dekkevne og jevnere fordeling, desto bedre
sprøytekvalitet.

a) Ubehandlet

b) Belagt med dråper

Figur 24 Bruk væskefølsomt papir og kontroll med reint vann (vanligvis 28 x 76 mm2 i størrelse )

Det er viktig å foreta en slik test for både yngre og eldre trær og før og etter blomstring.
Tilgjengelige reguleringsmuligheter må utprøves, slik at dekkevnen blir best mulig både utenpå
og inne i trærne. Husk å ta målingene under de aktuelle sprøyteforholdene. Det er særlig viktig
med grundige målinger første året. All innstilling og bruk noteres i sjekklista, slik at du ikke
behøver å foreta papirtesten så grundig neste år. I sjekklista er hele måleprosedyren forklart i
detalj. Vedlagt finnes også ekstra skjema for innføring av mer detaljerte parametre og plass til
innliming av papir (holder seg flere år om det lagre tørt).
Følgende rekkefølge anbefales:
1. Reingjør utstyret grundig og prøvekjør med reint vann.
Juster opp trykket og sprøyt ut til begge sider.
2. Reparer synlige feil og tett lekkasjer. Grovtest på ny.
3. Mål aktuell kjørehastighet.
Merk av på motorturteller eller gasspådrag der du har 540 omdreininger per min på kraftuttaket.
Da har du god viftekapasitet. Turtallet på kraftuttaket kan eksempelvis måles ved funksjonstest.
Mål opp 100 meter i frukthagen (evnt 50 m og gange tiden med 2). Fyll gjerne tanken halvfull
med vann. Ta tida du bruker i sekund over 100 meter og før inn tabellen i sjekklista. Her framgår
også kjørehastigheten i km/h. Velg en kjørehastighet som ligger i området 2-5 km/h – lavest
hastighet etter blomstring, høyest før blomstring. Du kan også bruke samme hastighet for all
sprøyting hvis du har få valgmuligheter.

Figur 25 Foreta en hastighetskontroll. Den tar kun noen minutter!!
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4. Innstill spredebilde
Kjør sprøyta inn mellom de største trærne. Innstill ledeklaffer, luftslanger, viftehus, høyde over
bakken m.m., slik at lufta treffer trærne og ikke "sløses bort" på soner over eller under trærne.

Figur 26 Luftbildet kan innstilles korrekt ved bruk av fargetråder som festes på master mellom trærne. Fest
gjerne tråder ved dysene for om mulig å rette luften mer vannrett mot trærne. Legg merke til trådene som
henger ned fra stangen utenfor luftbildet. Det betyr at luftbildet er korrekt innstilt.

5. Test sprøyteresultat med reint vann.
Fest væskefølsomt papir med to-sidig tape i 50 cm avstand på loddrette stenger som er plassert
inne i trærne og i trærnes ytterkant. Fest gjerne også slikt papir i over- og underkant av trærne og
på bakken for å kontrollere at væska ikke går utenom målet. Eventuelt kan papiret festet på
direkte på bladene med eksempelvis binders. Trærne der det er utplassert papir, sprøytes med
vann fra begge sider med ønsket innstilling. Det er viktig å starte et godt stykke foran og kjøre
godt forbi feltet hvor papiret er plassert, slik at behandlingen blir rett. Er du tilfreds med
resultatet? Det bør også sprøytes fra begge sider for å få totalsum i senter av treet. Sammenlign
med dekningsgraden/dråpetettheten i sjekklista. Er det for blått, er væskemengden for stor. Er
dekningen minimal, er resultatet for dårlig. En jevn dekningsgrad på papirstykkene både inne i
trærne og utenpå er best. Fest gjerne noen papirstykker i naboraden for å se hvor mye som blåser
forbi målet. Hvis ikke resultatet er godt nok, gjentas prosedyren med en annen innstilling av
dysestørrelse/-antall, arbeidstrykk, væskemengde og luftbilde. Bruk samme plassering av
papirbitene, -flytt ikke stengene. Foreta undersøkelsene i vindstille vær. Ikke utfør testen under
fuktige klimaforhold (gir utslag på papiret).
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Figur 27 Fest væskefølsomt papir i trærne eller på master i fast posisjon. Fest gjerne noen på traktoren for å
kartlegge arbeidsmiljø. Det skal heller ikke komme nevneverdig væske på bakken. Papiret er tegnet ekstra
stort for å bli synliggjort. Hvis det ikke festes på stenger, kan papiret festes på bladene i treet (venstre rad),
men det vil bli vanskeligere å oppnå samme posisjon ved sammenligning av andre innstillinger.

6. Mål dysenes kapasitet
Du har nå bestemt deg for dysekombinasjon, arbeidstrykk og kjørehastighet. Du må videre
kartlegge nøyaktig hvor stor væskemengde som går ut av dysene. Dyseslitasje fører til at væskemengden øker, samtidig er svært mange manometre ikke gode nok. Stol derfor ikke på oppgitte
dysedata! Væskemengden må måles! Vifta skal være utkoblet under målingen. En slange med
gummipakning i enden holdes hardt inntil dysen under måling. Eventuelt settes tilpassede slange
inn på dysen som samler strålen og hindrer lekkasje. Sett slangestusser på alle dysene, slik at
uheldig dråpetåke ikke oppstår. . Slik oppnås en god arbeidssituasjon. Mål i nøyaktig ett minutt
Ta alltid to målinger hvis avvik oppstår. Bruk egnet målebeger. Fyll ut tabellen i sjekklista og
korriger trykket hvis væskemengden til ei side endres vesentlig ved sprøyting til en kontra til
begge sider. På sikt vil sprøytene bli utrustet med liketrykksarmatur som forhindrer slike feil.
Prøv å fordel væska likt til begge sider. Bruk reint vann!
En litt enklere metode er å teste alle dysene samtidig. Det kan gjøres ved å sprøyte ut væske fra
eksempelvis 400 liters merket til 300 liters merket med nøyaktig ønsket innstilling. Ved å gjøre
dette atskilt for begge sider, er det enkelt å se om det sprøytes ut samme mengde til begge sider.
Ved en funksjonstest måles alle dysene nøyaktig og samtidig.
7 Finn væskemengde i liter pr. 100 meter rad
Når kjørehastighet og liter pr. min er kjent, finner du lett ut hvilke væskemengde dette gir i liter
pr. 100 meter rad. Det framgår uten utregning direkte fra tabell i sjekklista. Når væskemengden
oppgis i liter pr. 100 meter rad, er det også enkelt å foreta en etterkontroll. Det kan gjøres ved å
stå i ro og sprøyte med ønsket innstilling i den tida som det tar å kjøre 100 meter.
Tida framgår i sekunder fra hastighetsmålingene som du startet med. Det er viktig at du fyller
tanken helt full med vann før du sprøyter ut i ønsket tidsrom. Etterfyll deretter med målebeger
og sjekk at væskemengden er korrekt.
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8 Finn rett konsentrasjon (konsentrasjonsfaktor)
Normalkonsentrasjonen oppgis på etiketten vanligvis som mengde preparat pr. 100 liter.
Normaldosen oppnås ved en væskemengde lik 100 liter pr. 100 meter rad (tidligere basert på
200 liter/daa ved 5 meter radavstand). Oppgitt mengde plantevernmiddel pr. 100 liter tilsvarer
derfor nøyaktig den mengde som skal til pr. 100 meter rad ved å bruke normalkonsentrasjon
(1,0), se ellers egen tabell i sjekklista.
Spesielt i frukthager er doseringen avhengig av bladmasse(før og etter blomstring), skadegjører
og forholdene under sprøyting. Derfor er normaldosen ofte angitt innen et intervall. Velg
normaldose i samråd med veiledningstjenesten og ut fra tidligere erfaringer. Hvis du reduserer
væskemengden i liter pr. 100 m rad, men dosen skal opprettholdes, må konsentrasjonen stige
tilsvarende. Det antall ganger sterkere blandingen må være uttrykkes da med
konsentrasjonsfaktoren = faktor som normalkonsentrasjonen må multipliseres med, for å få
ønsket blanding i tanken. I egen tabell i sjekklista finnes konsentrasjonsfaktoren uten utregning.
Her er også væskemengde og konsentrasjonsfaktor tilpasset trestørrelse og bladmasse. Sjekklista
sikrer at konsentrasjon tilpasses den målte væskemengden, slik at tilført mengde
plantevernmiddel blir korrekt. Dette er meget viktig, fordi væskemengden som brukes for
traktormonterte tåkesprøyter nesten alltid er langt lavere enn den oppgitte normalvæskemengden
på etiketten, som gjelder kun for sprøytestang. Slik beholdes samme dose plantevernmiddel, uten
noen form for utregning.
Normalkonsentrasjon og konsentrasjonsfaktor gjelder kun for konsentrasjonen av
plantevernmiddel i sprøytevæska. Normalkonsentrasjon har vi når konsentrasjonsfaktor er lik l.
Da er konsentrasjonen slik som det framgår på etiketten; oppgitt mengde pr. 100 liter
væske. Det gjelder i praksis kun for sprøytestang/ - rifle.
Med dose forstås mengde plantevernmiddel på trærne. Det er dosen som vi tilpasser etter
trestørrelse og bladmasse/ slik at den biologiske effekten likevel blir tilfredsstillende. Når det er
mindre overflate som skal behandles, trengs heller ikke så mye sprøytevæske (mindre risiko for
avrenning). Ved å regulere væskemengde og dose optimalt for de største trærne og ved å blende
av dyser etter trestørrelse, kan dosen reguleres nesten trinnløst etter behov fra eksempelvis 100 %
til 40 % av normaldosen. Her er det store muligheter for reduksjon i preparatkostnader og mindre
belastning av miljøet.
Tips:
Innstill spredeutstyret optimalt for de største trærne. Mål trehøyde og kronediameter. Velg
konsentrasjonsfaktor ut fra hva sprøyta yter i liter per min, som du allerede har målt. Skal du også
sprøyte mindre trær ved samme sprøytetidspunkt, kjører du med samme innstilling, men blender
av dyser, slik at væska også her blir konsentrert om målet. Du vil da få tilfredsstillende dekning
og samtidig spare preparat uten redusert sprøyteeffekt, men med en betydelig redusert risiko for
avdrift. Det er mest aktuelt å blende 1 til 2 av de øvre dysene og den nederste dysen til hver side
for mindre trær, men dette avhenger noe av fabrikat og de innstillingsmuligheter du har. Derfor er
det så viktig å bruke vann og væskefølsomt papir nettopp på den aktuelle sprøyten som brukes.

.
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10 BEDRE ARBEIDSMILJØ OG REDUSERT RISIKO FOR
AVDRIFT OG PUNKTFORURENSNING
10.1 Ryggtåkesprøyter
Ryggtåkesprøyter avgir eksos og støy samtidig som de vibrerer. Arbeidet er fysisk tungt. I tillegg
utsettes du som bruker lett for små dråper av konsentrert sprøytevæske. Grunnen til dette, er at
det er meget liten avstand fra utblåsingstut til kropp/ansikt og at sprøytetida blir lang da
kapasiteten er lav. Vindforholdene skifter fort i frukthager, slik at små dråper lett driver bort på
sprøytemannskapet.
Det må derfor nyttes tilstrekkelig verneutstyr som gjør det enda mer fysisk tungt (større
pustemotstand, vekt). Bruk av ryggtåkesprøyte bør derfor helst unngås. I tillegg blir
væskefordelingen i trærne mer ujevn og tilfeldig enn for traktormontert utstyr.
Ved bruk av sprøytestang/-rifle blir en også lett utsatt for sprøytevæske og dermed
plantevernmidler.

10.2 Traktormonterte tåkesprøyter
Sammenlignet med sprøyting i andre kulturer, er tåkesprøyting i frukthager utvilsomt det mest
belastede sprøytearbeidet sett utfra hvordan brukeren utsettes for plantevernmidler.
Årsaken til dette er at det ofte er et stort forbruk av plantevernmidler for den enkelte dyrker,
hyppige sprøytinger, dårlig avsetning og stor avdrift - i det hele tatt for dårlig kontroll over hvor
dråpene tar veien. Ofte kan over 80 % av sprøytevæska drive bort fra målet og ikke avsettes. Noe
av dette kan lett belaste sprøytemannskapet.

10.3 Sprøytestang og sprøyterifle
Sprøytestang/-rifle ble mye brukt tidligere, fordi det ikke var så mye å velge i av utstyr. Der
forholdene er vanskelige og ufremkommelige med traktor, i svært små frukthager, i frukthager
der det er svært ujevne trestørrelser og få trær, brukes fortsatt slikt utstyr. Det er derfor særlig i
brattlendte frukthager på Vestlandet dette er aktuelt. Ved sprøytestang brukes svært store
væskemengder, og sjansen for avrenning er meget stor. I tillegg blir dråpedekningen ujevn og
dårlig. IMT har målt arbeidsmiljøet, det vil si operatørens eksponering av plantevernmidler ved
sprøyting, og for sprøytestang var forholdene ekstra dårlige. Mange bruker traktormontert
tåkesprøyte i kombinasjon med sprøytestang, fordi store deler av frukthagen kan sprøytes med
traktormontert tåkesprøyte. Da det anbefales store væskemengder ved bruk av sprøytestang,
brukes det av praktiske årsaker derfor under slike omstendigheter store væskemengder også ved
sprøyting med traktormontert tåkesprøyte. Dermed øker også risiko for avrenning ved bruk av
dette spredeutstyret. Regelen må bli at sprøytestang bør unngås og erstattes med bedre alternative
metoder. Hvis slikt utstyr må brukes, er det viktig å kartlegge nøye vindforholdene og sprøyte i
vindretningen. For store trær lønner det seg først å sprøyte inne i og oppe i trærne, for deretter å
sprøyte det ytre sjiktet.
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Figur 28 Ved bruk av sprøytestang/ - rifle er arbeidsmiljøet dårlig, både kjemisk og fysisk. Dessuten øker
risikoen for avrenning, og fordelingen av væske blir ujevn. Kapasiteten er lav.

10.4 Ryggtåkesprøyte
Ved bruk av ryggtåkesprøyte brukes en svært liten total væskemengde per 100 meter rad. For å
oppnå samme dose (mengde plantevernmiddel), må derfor konsentrasjonen økes motsatt i samme
forhold. For å blåse dråpene fram mot målet må dråpene være tilstrekkelig små. Små
vindvariasjoner samt at operatøren må gå omkring trærne, gjør at eksponeringen kan bli meget
stor. Dråpetåken er så liten at det ikke er mulig å se hvor dusjen går. Kapasiteten er liten, utstyret
er tungt, det støyer og vibrerer i tillegg. Derfor bør slikt utstyr kun brukes i unntakstilfeller. Også
her blir fordelingen ofte tilfeldig og dårlig.

Figur 29 Bruk av ryggtåkesprøyte gir høy eksponeringsrisiko og avdriftsfare og bør derfor unngås!
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Figur 30. Eksponering i frukthager. Hudavsetning ved sprøyting i yngre og eldre trær uten og med
bladmasse. For eldre trær og Schaumann sprøyter var det lange rader med få vendinger. Eksponeringen ble
målt til 30 – 476 ganger høyere enn for vanlig åkersprøyte i korn. Bruk av sprøytestang var enda høyere
(Bjugstad, 1994)

10.5 Tiltak for å bedre arbeidsmiljøet
Oppgrader sprøyteutstyret. Blant annet vil påmontert dryppvern, kjemikaliepåfyller, toppbetjent
bunnplugg, liketrykksarmatur, fjernbetjent armatur, bedre viftehus, ledeklaffer, tett hytte og
utenpåliggende dyser forbedre arbeidssituasjonen. Innstill og bruk utstyret rett. Når
sprøytekvaliteten er god, er også avdriften mindre og arbeidsmiljøet bedre. Derfor vil det være
viktig å:
- prøvesprøyte med væskefølsomt papir og reint vann for å forbedre arbeidsmiljø (og avsetning)
- tilpasse luftbildet etter trærnes størrelse
- ikke rette dysene mer enn 25 grader oppover
- rette væskedusjen/tåka mest mulig mot målet
- fylle opp reintvannstanken med vann
- fylle opp skylletanken med vann og vær kjent med hvordan den virker før du fyller
plantevernmiddel
- være nøye under tilmåling, blanding og fylling og bruk verneutstyr
- ettermontere kjemikaliepåfyller for enklere og sikrere fylling
- holde kort og jevn avstand mellom dyser og trærnes ytre flater
- sprøyte om kvelden når det er vindstille, ved høy luftfuktighet og lav temperatur (eventuelt
tidlig om morgenen på Vestlandet)
- ikke bruke for finfordelte dråper
- unngå unødvendig driftsstans
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- sprøyte så lange rader som mulig (tenk sprøytemønster ved nyetablering)
- stenge av under vending i endene
- stenge av øvre og nedre dyser der det er hensiktmessig
- tilpasse kjørehastigheten etter trestørrelse, bladmasse og tetthet
- hoppe over en rad eller to ved vending, slik at dråpetåken har lagt seg før du sprøyter naboraden
- feste væskefølsomt papir på traktoren under sprøyting for å få et bilde av hvor stor (helst hvor
liten) andel dråper som når frem til traktoren.
- Er hytta tett, vil dråpene ofte være så små at de ikke registreres på papir inne i hytta. Likevel
kan det være en betydelig andel små dråper som kan tas inn via åndedrettet
- Bruke tilstrekkelig verneutstyr og vær på den sikre siden, se tabell over anbefalt verneutstyr
- Være nøye med reingjøring av sprøyteutstyr
- God planlegging, slik at det blir minimale restmengder av sprøytevæske

Figur 31 Forsøk har vist at ofte over 20% av avsetningen er såkalt sekundær avsetning, det vil si avsetning
fra sprøytingen fra naboraden. De ytterste treradene kan i figuren få opptil 20% av sin avsetning. I de ytre
treradene kan dette altså gi store miljøbelastninger.

Figur 32 Ved sprøyting av ytterste rad bør luften kobles ut for å redusere avdriftsfaren. Videre er det viktig
med nøye innstilling av utstyret.
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Tabell 5 Følgende tiltak i tabellen bør tenkes grundig igjennom FØR sprøytinga starter. Til høyre er det
krysset av for hvilke miljøpåvirkninger hver enkeltfaktor gir.

Virker inn på
Tiltak / faktor
1. Anskaff egnet og godkjent verneutstyr
2. Monter dryppvern
3. Monter kjemikalieåfyller
4. Monter toppbetetjent tømmeplugg
5. Kontroller at alle funksjoner på sprøyta virker
6. Kontroller utsprøytet mengde sjekkliste / funksjonstest
7. Funksjonstest sprøyta
8. Fyll reintvannstanken med vann og bruk den
9. Fyll skylletank med vann og bruk den
10. Fyll plantevernmidler på plass med biologisk aktiv mark
(grasmark) langt fra vannkilder, brønner og lignende.
11. Vær nøye med beregning og tilmåling, slik at
væskerestene blir minimale. Bruk sjekkliste.
12. Skyll emballasjen med vann, hell skyllevann på tanken.
13. Sprøyt under gunstige lufttemperatur og luftfuktighet.
14. Sprøyt i vindstille vær
15. Anlegg lange trerader, slik at unødvendig mange
vendinger unngås
16. Bruk ledeklaffer eller viftehus som leder lufta mest
mulig vannrett mot trærne
17. Steng av dyser på mindre trær
18. Unngå avrenning, bruk mindre væskemengde
19. Bruk større dråper ved vind. (senk trykket, større dyser,
AI-dyser). Særlig aktuelt for de øvre dysene
20. Kjør raskere ved bar kvist og langsommere ved full
blomstring
21. Sprøyt ytterkanten kun fra en side.
22. Hvis følsomt område; ikke sprøyt med luft ut mot ytre
trerekke, evnt. sprøyte fra motsatt side som ytterrekken
23. Fyll ikke fra vannkilder som elver, sjøer etc, da det er
stor forurensningsrisiko.
24. Vask utstyret innvendig med skylletank og – dyse, ute i
feltet. Del volumet på tre omganger for å oppnå en bedre
utskylling. Sprøyt den fortynnede væska godt fordelt ut i
feltet for å unngå oppsamling av farlige stoffer.
25. Vask sprøyta utvendig på en biologisk aktiv mark
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Tabellen viser hvor viktig rett bruk av sprøyteutstyr er for et godt arbeidsmiljø, redusert risiko for
avdrift, for å unngå punktforurensning og for å unngå avrenning av væske og belastninger av
omkringliggende miljø. Se ellers grunnboka for flere tiltak.
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11 ORD OG UTTRYKK
Dose
Angis alltid på etiketten som mengde plantevernmiddel pr. 100 liter væske ved
normalkonsentrasjon og væskemengde lik 100 liter pr. 100 meter rad (tilsvarer 200 l/daa ved
radavstand lik 5 m).
Konsentrasjonsfaktor
Tall (faktor) du må multiplisere normalkonsentrasjonen med, når væskemengden reduseres under
100 liter pr. 100 meter rad, for at dosen skal være den samme. Halveres væskemengden er tallet
lik 2 osv. I sjekklista behøver du ikke å regne på dette, da det finnes direkte ut fra tabell.
(I enkelte kretser er dette omtalt som et tall multiplisert med X (ganger).
Dette tallet er lik konsentrasjonsfaktoren, eksempelvis betyr 4X at konsentrasjonsfaktor er lik 4).
Dysekapasitet
Væskemengden for en enkeltdyse i liter pr. minutt.
Sprøytekvalitet
Et samleuttrykk avhengig av dysestørrelse, -type, luftbilde og arbeidstrykk som gir best mulig
gjennomtrengning, væskefordeling, avsetning og dekningsgrad - Sprøytekvalitet.
Væskefølsomt papir
Gir fargereaksjon fra gult til blått der det kommer dråper. Festes med tosidig tape på stang eller med
binders

12 VEDLEGG
Feilsøking, innstilling og bruk av tåkesprøyte, del I og II
Bruk av væskefølsomt papir, stenger
Bruk av væskefølsomt papir, i trær
Tekniske krav, funksjonstest traktormonterte tåkesprøyter, (per 11.11.04)
Figurliste
Tabelliste
Sjekkliste
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Tabell 6 Feilsøking - innstilling og bruk av tåkesprøyte, del I

Feil
Dråpene når ikke målet
Dårlig gjennomtrengning og
liten avsetning av væske

Sannsynlig årsak
Ledeklaffer/tuter ikke
optimalt innstilt
For lite luftvolum /
lufthastighet

Tiltak
konsentrer lufta mot målet
redusere kjørehastighet
øk vifteturtallet (rpm)
øk bladvinkelen
velg høyere gir på vifta

Dråpene er for små

Dråpene forsvinner utenfor
transportlufta
For lite væske avsatt

bruk større dyser ved lavere
trykk
reduser trykket
bruk dyser med mindre
toppvinkel
mindre toppvinkel (annet
virvelstykke/dyse, lavere
trykk)
øk dyseantall
øk dysestørrelse
øk arbeidstrykk

Stedvis for mye avsatt væske

Dårlige værforhold
sprøyt under gunstige forhold
(vind, temperatur, fuktighet)
For stor væskemengde (l/min) steng av dyser
reduser dysestørrelse
dårlig væskefordeling

endre innstilling på dysene

dårlig luftfordeling
Stedvis for lite avsatt væske

ledefjeler, -klaffer, vifteturtall
etc.
for liten dysekapasitet (l/min) øk antall dyser
øk dysestørrelse

dårlig væskefordeling

endre innstilling på dysene

dårlig luftfordeling
Hovedsakelig for mye avsatt
væskemengde

ledefjeler, ledeklaffer,
vifteturtall etc.
for stort luftvolum / -hastighet øk kjørehastigheten
reduser vifteturtall
reduser bladvinkel
velg lavere gir på vifta
38

Tabell 7 Feilsøking - innstilling og bruk av tåkesprøyte, del II

Feil

Sannsynlig årsak

Tiltak

Stor avdrift

for små dråper

øk dysestørrelse

og dårlig arbeidsmiljø
for sprøytemannskap

reduser arbeidstrykket
dråper utenom målet

innstill dysene kun mot målet
blend av øvre dyser

for bredt luftbilde

monter ledeklaffer
dirigere luftfordelingen/tuter etc

stor luftmengde / hastighet

reduser vifteturtall

vanskelige værforhold

lavere gir på vifte, mindre
bladvinkel
vindstille, lav temperatur,
høy fuktighet
steng av under snuing

stor eksponering

sprøyt annenhver rad
hvis vind- sprøyt aldri i medvind
anlegg lange rader
Feilaktig dose

feil kjørehastighet

kontroller hastighet, jf sjekkliste

ikke tilpasset biologiske
forhold

tilpass væske etter trestørrelse,
blend av dyser på små trær, åpne
alle på store trær, bruk sjekkliste
reduser væskemengde og dose før
blomstring, bruk sjekkliste
tilpass konsentrasjon etter
væskeforbruk, bruk sjekkliste
mangelfull kontroll, bruk sjekkliste

unøyaktig tilmåling,
dårlig tankskala, lite areal
varierende konsentrasjon

ujevn kjørehastighet

bruk egnet vekt / tilmålingsbeger
nøye ved tilmåling, fylling
bedre omrøringskapasitet,
kontroller pumpe
bedre tankform,
glatt innvendig overflate
lavt gir og høyt motorturtall

dårlig reingjøring av dyser

nøye reingjøring / kontroll

mangler liketrykksarmatur

etterbygg eller juster trykket

dårlig omrøring
Ujevn dose
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Vedlegg: Eksisterende funksjonstestkrav per 11.11.2004
2.2.1

Krav til tåkesprøyter kjøpt før 01.01.2001

Komponenter
Generelt
Pumpe

Krav
Alle deler og komponenter av sprøyta skal være fri for lekkasjer.
Væskestrømmen
skal
ikke
være
kraftig
pulserende.
Pumpekapasitet målt ved 10,0 bar og PTO 540 rpm skal minst dekke brukerens største aktuelle behov
etter dysetype/-størrelse og dysetrykk + 10 %. Ved hydraulisk omrøring skal det tillegges en
væskemengde i liter/min på minst 5 % av nominelt tankvolum.
Omrøring
Omrøringen skal fungere effektivt ved ulike behov.
Manometer
Skalaen skal være markert minst for hver 0,2 bar for måleområde under 5 bar, minst for hver 1,0 bar i
måleområdet 5 til 20 bar og minst for hver 2,0 bar for trykk over 20 bar.
Avviket for avlest verdi skal være mindre enn + 0,2 bar for trykk til og med 2,0 bar. For høyere trykk skal
avviket være mindre enn + 10 % av referansetrykket. Manometeret skal være minst 63 mm i diameter.
Slanger og rør
Slanger og rør skal være plassert på en slik måte at det ikke oppstår skarpe bøyninger eller deformasjoner
som kan skade komponentene eller føre til store trykktap.
Trykktap
Trykket ved dysene skal ikke avvike mer enn 10 % i forhold til manometerverdi.
Trykkforskjell
Trykkforskjellen mellom seksjoner/sider skal være mindre enn + 15 %.
Armatur
Armaturen skal fungere med tilfredsstillende presisjon og uten lekkasjer. Armaturen skal være lett å
betjene. Hver side skal kunne betjenes separat, og all væskestrøm skal kunne stenges av samtidig.
Væsketank
Tanken skal ha påfyllingssil under tanklokket og ventilasjon. Sprøyta skal kunne tømmes uten bruk av
verktøy og uten risiko for søling av sprøytevæske på sprøytemannskapet.*
Kjemikaliepåfyllere Kjemikaliepåfyllere skal fungere tilfredsstillende.
Fylleutstyr
Påfyllingsutstyr skal ha tilbakeslagsventil og ikke kunne gi hevertvirkning.
Reintvannstank
Sprøyta skal ha fastmontert reintvannstank med et volum på minst 10 liter.
Filtre
Det skal være minst ett filter både på pumpas sugeside og trykkside. Dysesiler alene er ikke å betrakte
som tilfredsstillende filter på trykksiden. Filtrene skal være lett tilgjengelig og uten fare for sprut ved
demontering.* Filtrene på trykksiden må ikke slippe igjennom større partikler enn det som kan passere
gjennom dyseåpningene. Det skal være mulig å bytte til ulike filtre etter behov.
Dyser, ensartethet, Forskjell mellom venstre eller høyre side og halvparten av total væskemengde skal være mindre enn +
skjevhet/symmetri, 5 %. Dysene bør ikke være rettet mer enn 25° oppover i forhold til horisontalplanet. Trykket må ikke stige
liketrykk
med mer enn 25 % når væske til én side stenges. Bruker orienteres om eventuell trykkøkning og
instrueres i å innstille til ønsket trykk.
Symmetrisk væske- Selv om væskebildet er symmetrisk, må luftbildet optimeres for å oppnå en symmetrisk fordeling, blant
og luftbilde
annet ved tilpasset posisjon av ledeklaffer og dyseposisjon. Dette optimeres sammen med bruker. Bruker
utfører dette i praksis ved bruk av væskefølsomt papir.
Dryppvern
Der det er teknisk mulig, skal dryppvern ettermonteres. Samme type dysefilter og dryppvern skal være
montert for alle dyser. 5 sekunder etter avstengning skal det ikke forekomme etterdrypp fra dysene.
Dyser
Dyser av samme størrelse skal ikke ha kapasitetsavvik på mer enn + 10 %. Brukte dyser må ikke ha
slitasje som gir overkapasitet på mer enn 10 % i forhold til kapasitet på nye dyser av samme størrelse og
ved samme arbeidstrykk. Ved sprøyting skal ikke væskedusjen fra dysene treffe komponenter på sprøyta.
Fjernbetjening
Slanger med sprøytevæske skal ikke legges inn i området ved førerplassen. Inn- og utkobling av
kraftuttaket skal ikke nyttes for å stenge/åpne for væsketilførselen.
Ledeklaffer
Tåkesprøyter med aksialvifte og åpent viftehus skal minst ha ledeklaffer for justering av luftbildet.
Vifte og luftbilde
Vifta skal kunne arbeide tilfredsstillende ved turtall opptil 600 rpm PTO. Det skal ikke være
ubalanse/vibrasjon i konstruksjonen. Viftebladene skal være symmetriske, fastmonterte og uten skader.
Vifte og sikkerhet Vifta skal være tilfredsstillende sikret, blant annet skal sikkerhetsvernet foran innsuget være uten skader
og gi tilstrekkelig beskyttelse.
Kraftoverføringsvern Vernet skal være intakt, festet forsvarlig og være sikkert tilkoblet. Akselen skal være uten skader, lengde
skal være korrekt og akselen skal være låst tilfredsstillende.
*

For sprøyter som ikke har ferdige tekniske løsninger som sikrer dette, skal bruker/eier instrueres i korrekt bruk av verneutstyr og
den eksponeringsrisiko som oppstår.
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2.2.2

Krav til tåkesprøyter kjøpt fabrikknye fra 01.01.2001 til 31.12.2004

Komponenter
Generelt
Pumpe

Krav
Alle deler og komponenter av sprøyta skal være fri for lekkasjer.
Væskestrømmen skal ikke være kraftig pulserende. Pumpekapasitet målt ved 10,0 bar og PTO 540 rpm
skal minst dekke brukerens største aktuelle behov etter dysetype/-størrelse og dysetrykk + 20 %. Ved
hydraulisk omrøring skal det tillegges en væskemengde i liter/min på minst 5 % av nominelt tankvolum.
Omrøring
Omrøringen skal fungere effektivt ved ulike behov. Sprøyta skal ha regulerbar omrøring i minst to trinn.
Manometer
Skalaen skal være markert minst hver 0,2 bar for måleområde under 5 bar, minst 1,0 bar i måleområdet 5
til 20 bar og minst 2,0 bar for trykk over 20 bar.
Avviket for avlest verdi skal være mindre enn + 0,2 bar for trykk til og med 2,0 bar. For høyere trykk skal
avviket være mindre enn + 10 % av referansetrykket. Manometeret skal være minst 63 mm i diameter.
Slanger og rør
Slanger og rør skal være plassert på en slik måte at det ikke oppstår skarpe bøyninger eller deformasjoner
som kan skade komponentene eller føre til store trykktap.
Trykktap
Trykket ved dysene skal ikke avvike mer enn 10 % i forhold til manometerverdi.
Trykkforskjell
Trykkforskjellen mellom seksjoner/sider skal være mindre enn + 15 %.
Armatur
Armaturen skal fungere med tilfredsstillende presisjon og uten lekkasjer. Armaturen skal være lett å
betjene. Hver side skal kunne betjenes separat og all væskestrøm skal kunne stenges av samtidig.
Væsketank
Tanken skal ha påfyllingssil under tanklokket og ventilasjon. Sprøyta skal kunne tømmes uten bruk av
verktøy og uten risiko for søling av sprøytevæske på sprøytemannskapet. Tankvolumet i liter skal enkelt
kunne avleses fra førerplassen og fra den siden påfyllingsåpningen befinner seg. Tanken skal ha volum
med plass for eventuelt skum, minst 10 % av nominelt tankvolum. Tanken skal ha glatte innvendige og
ytre flater uten skarpe hjørner.
Kjemikaliepåfyllere Kjemikaliepåfyllere skal fungere tilfredsstillende.
Fylleutstyr
Påfyllingsutstyr skal ha tilbakeslagsventil og ikke kunne gi hevertvirkning.
Reintvannstank
Sprøyta skal ha fastmontert reintvannstank med et volum på minst 15 liter.
Filtre
Det skal være minst ett filter på både pumpas sugeside og trykkside. Filtrene skal være lett tilgjengelig og
uten fare for sprut ved demontering.* Filtrene på trykksiden må ikke slippe igjennom større partikler enn
det som kan passere gjennom dyseåpningene. Dysesiler alene er ikke å betrakte som tilfredsstillende filter
på trykksiden. Det skal være mulig å bytte til ulike filtre etter behov. Filtre skal kunne skiftes selv om det
er væske på tanken.
Dyser, ensartethet, Forskjell mellom venstre eller høyre side og halvparten av total væskemengde skal være mindre enn +
skjevhet/symmetri, 5 %. Dysene bør ikke være rettet mer enn 25° oppover i forhold til horisontalplanet. Trykket må ikke stige
liketrykk
med mer enn 25 % når væske til en side stenges. Bruker orienteres om eventuell trykkøkning og
instrueres i å innstille til korrekt trykk.
Symmetrisk væske- Selv om væskebildet er symmetrisk, må luftbildet optimeres for å oppnå en symmetrisk fordeling, blant
og luftbilde
annet ved tilpasset posisjon av ledeklaffer og dyseposisjon. Dette optimeres sammen med bruker. Bruker
utfører dette i praksis ved bruk av væskefølsomt papir.
Dryppvern
Der det er teknisk mulig, skal dryppvern ettermonteres, slik at etterdrypp av sprøytevæske ikke
forekommer. Samme type dysefilter og dryppvern skal være montert for alle dyser. 5 sekunder etter
avstengning skal det ikke forekomme etterdrypp fra dysene.
Dyser
Dyser av samme størrelse skal ikke ha kapasitetsavvik på mer enn + 10 %. Brukte dyser må ikke ha
slitasje som gir overkapasitet på mer enn 10 % i forhold til kapasitet på nye dyser av samme størrelse og
ved samme arbeidstrykk. Ved sprøyting skal væskedusjen fra dysene ikke treffe komponenter på sprøyta.
Avstenging
av Sprøyta skal være utrustet med dyser der minst de to øverste og den nederste dysen til hver side skal
enkeltdyser
kunne stenges/åpnes enkelt og uten fare for søl på sprøytemannskapet.
Datablad
og Bruksanvisningen skal være tilpasset norske forhold, med hensyn til krav, praktiske anbefalinger og utstyr
bruksanvisning
på sprøyta.
Liketrykk
Armaturen skal ha liketrykkfunksjon eller tilsvarende, slik at trykket forblir konstant, innen + 15 %, selv
om væska til en av sidene åpnes/stenges.
Skylledyse
Tanken skal være utstyrt med egen skylledyse på sprøyter fra og med 600 liter.
Repeterbarhet
av Tåkesprøyta skal være merket slik at både dyseinnstilling og innstilling av luftbilde er repeterbart.
dysenes innstilling Innstilling av dyser og luft skal skje på en enkel og sikker måte.
Kontrollsett
for Det skal medfølge et kontrollsett for dysemålinger og dysebørste for rensing av dyser. I tillegg skal det
dysemålinger
medfølge slanger som kan tilkobles alle dyser samtidig for enkel og sikker måling av dysekapasitet, og
uten bruk av verktøy.
Fjernbetjening
Slanger med sprøytevæske skal ikke legges inn i området ved førerplassen. Inn- og utkobling av
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kraftuttaket skal ikke nyttes for å stenge/åpne for væsketilførselen.
Tåkesprøyter med aksialvifte og åpent viftehus skal minst ha ledeklaffer for justering av luftbildet.
Vifta skal kunne arbeide tilfredsstillende ved turtall opptil 600 rpm PTO. Det skal ikke være
ubalanse/vibrasjon i konstruksjonen. Viftebladene skal være symmetriske, fastmonterte og uten skader.
Vifte og sikkerhet Vifta skal være tilfredsstillende sikret, blant annet skal sikkerhetsvernet foran innsuget være uten skader
og gi tilstrekkelig beskyttelse.
Kraftoverføringsvern Vernet skal være intakt, festet forsvarlig og være sikkert tilkoblet. Akselen skal være uten skader, lengde
skal være korrekt og akselen skal være låst tilfredsstillende.
Ledeklaffer
Vifte og luftbilde

Det er planlagt enkelte ekstra krav for nye sprøyter kjøpt etter 01.01.2005. Det vises for øvrig til
nettsidene ved IMT og Mattilsynet angående informasjon om funksjonstest og tekniske krav.
Vi vil også legge ut informasjon på våre nettsider, blant annet en digital utgave av sjekklisten
som gir en bedre nøyaktighet og forhåpentligvis er enda enklere i praktisk bruk.
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Figurliste
Figur 1: Frukttrær utgjør et volum og ikke en flate!
Figur 3: Lufthastigheten avtar med økende avstand fra dyse til trær. Den bør være omkring 5
m/s ved trærnes overflate for å sikre at dråpene har nok energi til å avsettes. Bak treet ønsker
vi så lav hastighet som mulig for å redusere avdriftsfaren.
Figur 4a) viser aksial vifte sett bakfra, og b) hvordan luftstrømmen suges inn og blåses ut
aksialt, for deretter å bøyes ut til sidene.
Figur 5. Luft suges med lav hastighet inn aksialt mot senter av vifta, for deretter å bli sendt ut
med sentrifugalkraften vinkelrett ut til sidene med høy hastighet. Ved tilpasset avskjerming
av viftehuset kan luften styres til ulike ønskede steder.
Figur 6. Tverrstrømsvifter (tangentialvifter) tar inn luften i hele viftehusets lengde, og blåser
det vannrett ut tangentialt ut til sidene. Luftstrømmen kan enkelt styres i ulike vinkler i
forhold til trærne. Dermed kan luft/væska tilpasses ulik trestørrelse bedre.
Figur 7. a) Før blomstring på bar kvist har trærne liten masse. Evnen til å fange opp dråper er
dårlig. For å hindre dråper i drive forbi, er det viktig at luft-/dråpehastigheten reduseres.
Dette kan enten gjøres ved å redusere luftmengden med viften og/eller og øke
kjørehastigheten. Figuren illustrerer hvordan luft/væsken dreies bakover og hastigheten
reduseres ved økt kjørehastighet. Dermed fanges dråpene bedre opp i trærne og
gjennomslaget av lufta og avdriften reduseres. Dette er derfor en enkel og praktisk løsning
uten særlig ekstraarbeid.
Figur 8. Målet er som regel å tilføre lik mengde plantevernmiddel til samme blad-/treflate,
det vil si samme mengde per cm2 objektflate. Figuren viser at forbruket av plantevernmidler i
enkelte tilfeller kan reduseres med over 50 % ved å tilpasse væskemengde og
plantevernmiddel i henhold til tidspunkt og trestørrelse. Det er viktig at utstyret oppgraderes,
slik at en slik tilpasning er mulig i praksis, blant annet ved å stenge av øvre og nedre dyser
for mindre trær.
Figur 9 Eksempler på aktuelle sprøyter med aksialvifte i Norge. Fra venstre; Nobili (ny
type), Osella, Hardi.
Figur 10 Eksempler på sprøyter i Norge med innstillbare luft-/væskeslanger.
Figur 11 Utvalg av Schaumann sprøyter
Figur 12 Ofte kan dysene innstilles i ønsket retning, også for aksialvifter (Nobili). En
ledeplate kan også være med å styre luften samtidig.
Figur 13 Sprøyter med aksialvifter kan få et bedre luft- og væskebilde med bedre utforming
og styring.
Figur 14 Steng ALLTID av halvdelen som går bort fra feltet! Husk å justere trykket, om det
ikke forefinnes liketrykksventil. Det beste er å ettermontere liketrykksventiler om det ikke
finnes!
Figur 15 Nobili sprøyte med integrert håndvasktank (øverst til venstre) og skylletank
(nederst til venstre)
Figur 16 Lavt-sittende viftehus gir økt avdrift
Figur 17 Høyt-sittende viftehus gir redusert avdrift fordi væsketåken ikke rettes så mye opp i
luften.
Figur 18 Aksialvifte med og uten viftehus og dyser ytterst og tangentialvifte (Holder). Legg
merke til vinkel på øverste dyse, luftinnsug og mulighet til å styre luften inn i tremassen og
oppnå bedre filtrering og oppfanging av væske. Gjelder spesielt for glisne og slanke trær.
Figur 19 Mulig ombygging av Schaumann (BiFo Produkter AB)
Figur 20 Kjegleform og væskefordeling for virveldyse med hul og fylt kon. Merk forskjell i
dråpestørrelse
Figur 21 Eksempler på dyseåpning for ei virveldyse (det kan også være skader i
virvelstykket)
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Figur 22 Albuz ATR dysen med virvelstykke og dyseplate i ett er den mest brukte dysen på
nye frukttåkesprøyter i dag.
Figur 23 Funksjonstestlogo (til venstre) og påbudt registreringsmerke innen 31/12-2005 (til
høyre).
Figur 24 Bruk væskefølsomt papir og kontroll med reint vann (vanligvis 28 x 76 mm2 i
størrelse )
Figur 25 Foreta en hastighetskontroll. Den tar kun noen minutter!!
Figur 26 Luftbildet kan innstilles korrekt ved bruk av fargetråder som festes på master
mellom trærne. Fest gjerne tråder ved dysene for om mulig å rette luften mer vannrett mot
trærne. Legg merke til trådene som henger ned fra stangen utenfor luftbildet. Det betyr at
luftbildet er korrekt innstilt.
Figur 27 Fest væskefølsomt papir i trærne eller på master i fast posisjon. Fest gjerne noen på
traktoren for å kartlegge arbeidsmiljø. Det skal heller ikke komme nevneverdig væske på
bakken. Papiret er tegnet ekstra stort for å bli synliggjort. Hvis det ikke festes på stenger, kan
papiret festes på bladene i treet (venstre rad), men det vil bli vanskeligere å oppnå samme
posisjon ved sammenligning av andre innstillinger.
Figur 28 Ved bruk av sprøytestang/ - rifle er arbeidsmiljøet dårlig, både kjemisk og fysisk.
Dessuten øker risikoen for avrenning, og fordelingen av væske blir ujevn. Kapasiteten er lav.
Figur 29 Bruk av ryggtåkesprøyte gir høy eksponeringsrisiko og avdriftsfare og bør derfor
unngås!
Figur 30. Eksponering i frukthager. Hudavsetning ved sprøyting i yngre og eldre trær uten og
med bladmasse. For eldre trær og Schaumann sprøyter var det lange rader med få vendinger.
Eksponeringen ble målt til 30 – 476 ganger høyere enn for vanlig åkersprøyte i korn. Bruk av
sprøytestang var enda høyere (Bjugstad, 1994)
Figur 31 Forsøk har vist at ofte over 20% av avsetningen er såkalt sekundær avsetning, det
vil si avsetning fra sprøytingen fra naboraden. De ytterste treradene kan i figuren få opptil
20% av sin avsetning. I de ytre treradene kan dette altså gi store miljøbelastninger.
Figur 32 Ved sprøyting av ytterste rad bør luften kobles ut for å redusere avdriftsfaren.
Videre er det viktig med nøye innstilling av utstyret.
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