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A: BESKRIVELSE AF DET GENNEMFØRTE PROJEKT
1. Formål med projektet – hvad ønskede I at opnå med projektet
At sikre at synsvirksomhederne har det rette grundlag for en simpel men korrekt rådgivning
vedr. valg af dyser til sprøjten for løsning af forskellige sprøjteopgaver
2. Kort beskrivelse af det gennemførte projekt og aktiviteter
På baggrund af forslag fra SEGES omkring hvad der kunne være et godt dysevalg, er der
udviklet et to-sidet ark med simple oversigter/piktogrammer, som beskriver dysevalg.
Oversigten uddeles til medarbejdere, som udfører syn af sprøjter og medarbejdere, som
sælger dyser. Målgruppen er disse medarbejdere samt jordbrugere, som får udført syn af
sprøjten/køber dyser. Jordbrugerne får materialet udleveret via disse medarbejdere. Der er
udarbejdet et underbilag med en tekst, som understøtter den enkle oversigt. Denne kan
uddeles til brugere, som ønsker bredere information.
Der er endvidere udviklet et undervisningsmateriale, som fra november 2018 og fremover
er/bliver anvendt i forbindelse med opfølgningskurser for synsmedarbejdere. Materialet vil
fremadrettet indgå i både sprøjtecertifikatkurserne samt tilknyttede opfølgningskurser.
I november er der afholdt et et-dags kursus for Erhvervsskolen i Aars, hvor fokus har været
grundlæggende viden om sprøjteteknik og anvendelse af kursusmaterialet. Ved kurset har
der desuden været deltagelse fra Miljøstyrelsen.
3. Blev målgruppe inddraget/informeret og hvordan (fx jordbrugere,
konsulenter, greenkeepere …)
Oversigt/piktogram og kursusmateriale er udarbejdet i dialog med Bo Grubov, SKL og Jens
Nielsen, Aars Erhvervsskoler.
4. Projektets leverance(r) (angiv fx rapporter, afholdte
demonstrationsarrangementer, mv.)
22. november 2018 er der afholdt kursus hos SEGES for underviser Jens Nielsen,
Erhvervsskolerne i Aars.
5. Hvordan blev projektet/resultater formidlet? (hvis relevant kan henvises
til ovenstående punkt)
Der henvises til omtalen i punkt 2.
6. Hvordan vurderes projektet at have bidraget til øget viden om/brug af
præcisionsteknologi og -sprøjtning og evt. bidrage til reduktion i
pesticidforbruget
Jens Nielsen og Bo Grubov indsamler erfaringer fra undervisning og synssteder. Det er
endnu for tidligt at evaluere effekten. SKL har ønsket at indsamle disse erfaringer før det
besluttes at trykke et større oplag af materialet.

