
Bilag 3 til Vejledning nr. 22: Brug af afdriftsreducerende udstyr Ved sprøjtning med plantebeskyttelsesmidler. Juli 2017. 

Yderligere dokumentation påkrævet, hvis der er brugt afdriftsreducerende udstyr ifm. brug 

af plantebeskyttelsesmidler. Denne dokumentation skal følge sprøjtejournaldata for samme 

udbringning1.  

Brug af afdriftsreducerende udstyr til horisontale bomsprøjter  

 

☐ Jeg bekræftiger hermed: 

 Den angivne sprøjteteknik er anvendt i en bredde på minimum 20 meter 

 Den maksimale køre hastighed er 8 km/t 

 En maksimal bomhøjde på 50 cm (fra jord eller afgrøde), med mindre andet er nævnt under særlige vilkår ifm. denne 

sprøjtning. 

 Vejrforhold egner sig til bomsprøjtning 

 

Udfyld skemaet, så det er entydigt. 

Dato  

Produkt   

Sprøjtefører  

Afdriftsreduktion i 

procent (50, 75 el. 90) 

 

Dysefabrikat  

Dyse/teknik  

Angiv det højeste tryk, som er anvendt ifm. denne 

sprøjtning 

 

Afstandskrav krævet til vandløb, søer m.m. ifølge 

etiketten 

 

Anvendt afstand til vandløb, søer m.m. ifm. aktuel 

udbringning 

 

Afstandskrav krævet til §3 naturområder ifølge 

etiketten 

 

Anvendt afstand til §3 naturområder ifm. aktuel 

udbringning 

 

Afstandskrav krævet til andre områder ifølge 

etiketten 

 

Anvendt afstand til andre områder ifm. aktuel 

udbringning 

 

 

  

                                                           
1
 De angivne oplysninger skal opbevares i 3 år. 
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Yderligere dokumentation påkrævet, hvis der er brugt afdriftsreducerende udstyr ifm. brug 
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udbringning2.  

Brug af afdriftsreducerende udstyr til tågesprøjter 

☐ Jeg bekræftiger hermed, at vejrforhold egner sig til tågesprøjtning 

 

Udfyld skemaet, så der er entydigt. 

Dato  

Produkt  

Sprøjtefører  

Afdriftsreduktion i 

procent (50, 75 el. 90) 
 

Dysefabrikat  

Dyse/teknik  

 Type tågesprøjte 

(sæt kryds) 

Luftassistancen slås fra i 

retning mod forageren 

og/eller reduceret 

luftassistance  

Tågesprøjte uden aksialblæser   

Tågesprøjte uden aksialblæser
 

  

Tågesprøjte med aksialblæser, med 

maksimum 922 mm blæserdiameter
 

  

Tågesprøjte med aksialblæser, med 30.000 m
3
 

luftmængde  
  

Angiv det højeste tryk, som er anvendt ifm. 

denne sprøjtning 
  

Sprøjter – klassificerede fabrikater   

Afstandskrav krævet til vandløb, søer m.m. 

ifølge etiketten 
 

Anvendt afstand til vandløb, søer m.m. ifm. 

aktuel udbringning 
 

Afstandskrav krævet til §3 naturområder 

ifølge etiketten 
 

Anvendt afstand til §3 naturområder ifm. 

aktuel udbringning 
 

Afstandskrav krævet til andre områder ifølge 

etiketten 
 

Anvendt afstand til andre områder ifm. aktuel 

udbringning 
 

 

                                                           
2
 De angivne oplysninger skal opbevares i 3 år. 

 


