
Orienterende forsøg med tågesprøjtning kontra 
alm. tryksprøjtning til æbletræer 1951-54 samt 

undersøgelse af vædskens forstøvningsgrad. 
Ved Hans M. Jepsen og Knud Hansen. 

517. beretning ira Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur. 

Da talen om »tågesprøjtning« og brug af koncentrerede sprøjtevædsker 
i 1950-51 nåede her til landet, var frugtavlerne meget interesseret i at 
udnytte den rationalisering af sprøjtearbejdet, metoden bød på, men sam
tidig skeptiske med hensyn til, hvordan træerne tålte .den stærke sprøjte
vædske. Det var ønskeligt snarest muligt at få en orientering om tåge
sprøjtningens anvendelighed under danske forhold, og forsøg til sammen
ligning mellem den gamle og ny sprøjtningsmetode begyndte så småt 
allerede i 1951 ved Blangstedgaard. 

Praksis har fulgt sprøjtningsforsøgene med stor interesse og praktisk 
taget udnyttet resultaterne, efterhånden som de har kunnet iagttages i 
marken. - Nærværende beretning bringer en samlet oversigt over fire 
års forsøgsresultater, udarbejdet af assistent Hans M. Jepsen, Blangstcd
gaard. 

Samtidig med sprøjtningsmetodens afprøvning i marken har der ved 
Statens Redskabsprøver fundet en afprøvning sted af sprøjternes evne til 
at give en fin vædskeforstøvning. Afsnittet om forstøvningsundersøgelsen 
er udarbejdet af forstander Knud Hansen, Statens Redskabsprøver, Horsens. 

Forstanderne ved Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur. 

Ved udtrykket tågesprøjining forstår man en sprøjtemetode, 
ved hvilken sprøjtevædsken under udsprøjtningen bliver meget 
fint forstøvet ved hjælp af en kraftig luftstrøm. Da det derved 
gøres muligt at benytte en ret koncentreret sprøjtevædske, be
nævnes sprøjtemetoden undertiden også koncentratsprøjtning. 

Den første danske luftforstøvende sprøjte fremkom her i 
landet i 1948 under betegnelsen »Orkansprøjte«. Lignende sprøj
ter havde gennem flere år været anvendt i udlandet. 
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Den første sprøjte under betegnelsen »tågesprøjte« kom 
hertil fra Holland i 1950. Tågesprøjter findes nu i vidt forskel
lige udformninger både til frugttræsprøjtning og i modificeret 
form til marksprøjtning. Fælles for dem er, at sprøjtevædsken 
bringes ind i en kraftig luftstrøm, som sønderdeler vædsken til 
meget små partikler, der slynges ud som en tåge. Tågesprøjt
ningen gør det muligt at fordele en given kemikaliemængde 
med væsentligt mindre vandforbrug end hidtil. Luften har er
stattet en del af vandet som transportmiddel for kemikalierne. 

For at prøve tågesprøjtningens anvendelighed her i landet, 
er der i fire år udført orienterende sprøjtningsforsøg ved Blang
stedgaard. I 1951-52 stillede A/S D a n s k P l a n t a g e C o., 
Odense, en hollandsk tågesprøjte (Kiekens Dekker) til rådighed, 
og i 1952~54 har den danske tågesprøjte fra A/S R. S i g
var d t, Orehoved, været anvendt i forsøgene. Sidstnævnte 
sprøjtetype er i 1952 også benyttet til »udstationerede« sprøjte
forsøg. 

I flertallet af forsøgene er anvendt samme kemikaliemængde 
til højtryks- og tåge sprøjtning. 

Forsøgssprøjtningerne er kun udført i tiden fra træernes 
blomstring og sommeren ud - i reglen 6-8 sprøjtninger. Før 
blomstring har træerne fået en ensartet behandling med bor
deauxvædske og svovlkalk, udført med almindelig højtryks
sprøjte (Bean). Forsøgene har udelukkende omfattet æbletræer, 
og ved tilrettelæggelsen er der i første række lagt vægt på at sam
menligne sprøjtningernes effektivitet mod skurv uden at give 
sprøjteskade. 

Beretningen falder i følgende afsnit: 

I. Orienterende forsøg med tågesprøjtning kontra alm. tryk
sprøjtning. 

1. Højtrykssprøjte sammenlignet med tågesprøjte (Kiekens 
Dekker). 

2. Højtrykssprøjte sammenlignet med tågesprøjte (Sigvardt). 
3. Forskellige sprøjtetyper, kemikaliemængder og væd ske

koncentrationer. 
4. Udstationerede forsøg med forskellige sprøjtetyper. 

41* 
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II. Undersøgelse af vædskens forstøvningsgrad. 

Sorteringsresultaterne for skurv og sprøjteskade bringes i 
beretningen som gennemsnit af flere forsøg. Hovedtabeller med 
resultater fra de enkelte forsøg kan fås udleveret ved henven
delse til forsøgsstationen. 

Med hensyn til sprøjteskade skal bemærkes, at udtrykket 
»uden sprøjteskade« omfatter både helt glatte frugter og frugter 
med ubetydelig sprøjteskade. Det svarer til, hvad der ved salg 
går i 1. sortering. 

Til betegnelsen sprøjteskade skal endvidere bemærkes, at 
det er umuligt at skelne sikkert mellem skruppet hud, forårsaget 
af vejret, og egentlig sprøjteskade. I beretningen omfatter 
»sprøjteskade« alle former for skruppet hud. Dette medfører, 
at man i højere grad skal lægge mærke til forskellen mellem 
de to forsøgsbehandlinger end til selve niveauet, idet der ingen 
ubehandlede parceller har været i disse forsøg. 

Da vejret spiller en stor rolle for såvel sprøjteskadens 
som skurvangrebets omfang, skal der gives en lille oversigt 
over klimaet de pågældende år. 
1951: Forsommeren var noget fugtig med temperaturer om
kring eller lidt over middel. Juni var tør og varm, medens juli 
var lidt fugtig med omkring normal temperatur. August var 
meget fugtig, og temperaturen var noget over middel. 
1952: April og maj var ret tørre og varme. Juni meget fugtig, 
men kølig. Første halvdel af juli var tør og varm, hvorimod det 
modsatte var tilfældet i sidste halvdel. August havde ret normal 
nedbør og temperatur. 
1953: April og maj havde normal nedbør med over middel 
temperatur. Juni var fugtig og havde meget høj temperatur. 
Juli og august var ret fugtige, men med normal temperatur. 
1954: April, maj og første halvdel af juni var meget tør. Tem
peraturen var i april lidt under middel, medens den i maj og 
juni var noget over. Fra midt i juni og sommeren ud var det 
meget fugtigt med nedbør næsten hver dag, men temperaturen 
var i juli og august under middel, hvorimod der var en varm 
periode først i september. 
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I. Orienterende forsøg med tågesprøjtning kontra 
alm. tryksprøjtning 

Ved Hans M. Jepsen. 

1. Forsøg med højtrykssprøjte og 
tågesprøjte (Kiekens Dekker). 

Blangstedgaard 1951-52. 

I en plantning med flere æblesorter, plantet 1919, udførtes 
der sprøjtningsforsøg efter følgende plan: 
a. højtrykssprøjte - norm. koncentration og 3000 lit. vædske/ha. 
b. tågesprøjte, Kiekens Dekker - 10 X norm. kone. og 300 lit/ha. 

Bekæmpelsesmidlet var begge år sprøjtesvovl. I 1952 ud
førtes desuden et tilsvarende forsøg, hvori der indgik et kvik
sølvmiddel. 

Forsøget omfattede følgende sorter: BeBe de Boskoop, Cox's 
Orange, Boiken og Graasten, samt i 1952 tillige Husmoder. 

I 1951 blev der sprøjtet 3 gange efter ovenstående plan, 
henholdsvis på faldende blomst, dunet frugt og glat frugt. Forud 
var sprøjtet med bordeauxvædske på museørestadiet, 2 % svovl
kalk på tæt klynge, samt 1 % svovlkalk på ballonstadiet. Efter 
forsøgsbehandlingen blev der igen sprøjtet med en alm. høj
trykssprøjte. 

Som forsøget blev udført, er der ikke dette år lagt så stor 
vægt på skurvbekæmpelsen som på at undersøge, om koncen
tratsprøjtningen forøgede faren for sprøjteskade, idet forsøgs
behandlingen kun blev udført i det tidsrum, hvor æblerne er 
mest sårbare. 

% skurvfri frugt 1951. 

Højtryks- Tåge-
sprøjte 

Belle de Boskoop..... . . .. . 99 
Cox's Orange. . . . . . . . . . . . . 99 
Boiken. .................. 96 
Graasten. . . . . . . . . . . . . . . . . 72 

Gens..... 91 

sprøjte 
100 
99 
98 
89 

96 
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% frugt uden sprøjteskade (skruppet hud). 

Højtryks- Tåge-
sprøjte sprøjte 

Belle de Boskoop .......... 37 35 
Cox's Orange ............. 82 85 
Boiken ................... 89 70 
Graasten ................. 98 97 

Gens .... 76 72 

Belle de Boskoop, Cox's Orange og Graasten udviste ingen 
forskel, hvorimod der i Boiken synes at være en tendens til 
mere sprøjteskade efter tågesprøjtning med koncentreret vædske 
end efter alm. højtrykssprøjtning. 

I 1952 udførtes to forsøg, eet med sprøjtesvovl og eet, hvori 
indgik et kviksølvmiddel tilligemed sprøjtesvovl. Forsøget om
fattede dette år seks sprøjtninger i tiden fra ballonstadiet først 
i maj indtil begyndelsen af august. Forud var der dette år 
sprøjtet med bordeauxvædske på museørestadiet og med 2% 
svovlkalk på tæt klynge. Kort før frugtplukning blev der igen 
sprøjtet ens i begge forsøgsled med en alm. højtrykssprøjte. 

Resultatet af skurvbekæmpelsen var følgende: 

% s k u r v f r i f r u g t 1 9 5 2. 

Sprøjtesvovl Kviksølv 
højtryks- tåge- højtryks- tåge-

sprøjte sprøjte sprøjte sprøjte 

Belle de Boskoop ......... 100 100 100 99 
Cox's Orange ............ 99 99 96 100 
Boiken .. : ............... 100 100 99 100 
Graaslen ................• 91 92 81 92 
Husmoder ............... 83 91 92 98 

Gens ..... 94 96 94 98 

Som det fremgår af tabellen, har skurvbekæmpelsen været 
god i begge forsøgsled og med begge bekæmpelsesmidler. De 
tre førstnævnte sorter har været praktisk talt skurvfri, og i 
Graasten og Husmoder er der en lille forskel til fordel for 
tågesprøjtning, men dog ikke så stor, at man med sikkerhed 
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kan foretrække den ene type for den anden. løvrigt var vejr
forholdene gode for skurvbekæmpelsen, idet der sjældent var 
fugtigt og varmt vejr samtidig. 

Sorteringen for sprøjteskade (skruppet hud): 

% li d e n s p r ø j t e s k a d e 1 9 5 2. 

Sprøjtesvovl Kviksølv 
højtryks- tåge- højtryks- tåge

sprøjte sprøjte sprøjte sprøjte 
BeJle de Boskoop .......... 10 11 7 12 

Cox's Orange ............. 56 57 54 46 
Boiken ................... 84 80 94 89 
Graasten ................. 89 95 92 91 
Husmoder ................ 96 99 96 90 

Gens ..... 67 68 69 66 

Med hensyn til sprøjteskade er udsvingene fra sort til sort 
store, medens forskellen mellem forsøgsleddene er så lille, at 
sprøjtetyperne må betragtes som ligestillede dette år. 

Sprøjtningens virkning mod skurv på bladene. 

På grundlag af optællinger på 200 blade pr. træ blev der 
i 1952 foretaget en bedømmelse af skurvangrebets styrke på 
bladene i de enkelte sorter. Kun på Graasten og Husmoder fandtes 
skurv af betydning. 

% b l a d e ru e d s k li r v. 

Sprøjtesvovl 
højtryks- tåge

sprøjte sprøjte 
Graasten ........•....... 11 8 
Husmoder. . . . . . . . . . . . . . . 25 8 

Kviksølv 
højtryks- tåge
sprøjte sprøjte 

7 5 
10 4 

Tendensen er den samme som på frugten og i tågesprøjtens 
favør. 

Resultaterne fra 1951 og 1952 stemmer godt overens, idet 
tågesprøjtning med koncentreret vædske begge år har været 
fuldt på højde med højtrykssprøjtning med normal koncen
tration til skurvbekæmpelsen og ret nær på linie med hensyn 
til sprøjteskade. 
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2. S a m m e n l i g n i n g m e l l e m h ø j t r y k s s p r ø j t e 
og tågesprøjte (Sigvardt). 

Blangstedgaa rd 1953-54. 

Forsøgene er udført i store 25-35 årige træer og omfatter 
sorterne Husmoder, Cox's Orange, Bramley's Seedling, Allington 
Pippin, Filippa, Boiken og Graasten. Der er anvendt 8-10 træer 
af hver sort pr. forsøgsled, 

Som bekæmpelsesmiddel er benyttet sprøjtesvovl med und
tagelse af et forsøg iCox's Orange, hvortil er anvendt Orthocid. 
Der er gennemført 8-10 forsøgssprøjtninger i tiden fra blomst
ring til sidst i august. 

Forsøgsplan : 
kg sprøjtesvovl/ha lit. vædske/ha 

3000 a. højtrykssprøjte .. 15 
b. tågesprøjte . . . . . . 15 500 

Ved tågesprøjtning er der således anvendt 6 gange normal 
koncentration. 

Resultatet af skurv bekæmpelsen var følgende: 

% skurvfri f r u g t. 

Højtryks- Tåge-
sprøjte sprøjte 

Husmoder ................ 95 91 
Cox's Orange ............. 98 95 
Bramley's Seedling ........ 100 100 
Allington Pippin ........... 99 100 
Filippa ................... 100 100 
Boiken ................... 100 99 
Graasten ................. 98 89 

Gens ... , 99 96 

Sorterne Bramley, Allington Pippi n og Filippa indgik også 
i forsøgene 1954, men da de var skurvfri på såvel blade som 
frugter hele sommeren igennem, blev der ingen sortering fore
taget. 

Husmoder, Cox's Orange og Graasten udviste en nedgang 
på 3 til 1) pct. skurvfri frugt fra højtryks- til tågesprøjte som 
gennemsnit af de to år. Hos de øvrige sorter var der ingen 
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forskel. Dog bør man i denne forbindelse erindre sig, at den 
benyttede højtrykssprøjte er forsynet med et 3 m højt sprøjte
tårn. 

På Husmoder blev der tillige foretaget en undersøgelse af 
skurvangrebet på bladene. De andre sorter havde ingen blad
skurv af betydning. 

% s k u r van g r e b n e b l a d e. 

Husmoder. 

1953 
13/7 

Højtrykssprøjte . . . . . . . . . . . . . . 4.1 

Tågesprøjte. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6 

13/S 
7.6 

11.6 

1954 
2/9 

11.2 
10.0 

I 1953 er tendensen den samme for blade og frugter. En 
stigning i pct. angrebne blade ved tågesprøjtning. 

I 1954 kom skurvangrebet meget sent på grund af vejr
forholdene, og da viste tågesprøjten lige så stor effektivitet mod 
bladskurv som højtrykssprøjten. 

For sprøjteskade var resultatet følgende: 

% u d e n s p r ø j t e s k a d e. 

Højtryks- Tåge-
sprøjte 

Husmoder. . . . . . . . . . . . . . . . 98 
Cox's Orange. . .. .. . . .. . . . 84 
Bramley's Seedling. . . . . . . . 100 
Allington Pippin. ..... . . . . . 92 
Filippa................... 86 
Boiken................... 96 
Graasten. . . . . . . . . . . . . . . . . 96 

Gens.. .. 93 

sprøjte 
99 
88 
99 
94 
89 
95 
93 

94 

Forskellen mellem sprøjtetyperne var så lille, at den ene 
ikke med sikkerhed kan fremhæves for den anden. 

3. F o r s ø g m e d f o r s k e l l i g e s p r ø j t e t y P e r 
o g v æ d s k e k o n c e n t r a t i o n e r. 

Blangstedgaard 1952. 

Forsøget, hvortil der anvendtes et sprøjtesvovlmiddel, ud
førtes på 20-årige Graastentræer efter følgende plan: 
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Vædske- Liter vædske kg sprøjte-
Sprøjtetype koncentration pr. ha svovl 

% pr. ha 
a. Alm. højtrykssprøjte (Bean) ...... 0.5 3000 15 
b. Tågesprøjte (Kiekens Dekker). , .. 5.0 300 15 
c. » » » 5.0 200 10 
d. )) (Sigvardt) .......... 5.0 300 15 
e. )) )) 

~ ......... 2.5 600 15 
f. )), )) medstrøms ... 0.5 1500 7.5 

Der var 12 træer pr. forsøgsled. 

Formålet med forsøget var at sammenligne de to tåge
sprøjter, og samtidig undersøge mulighederne for at spare på 
kemikalieforbruget. Desuden blev Sigvardt-sprøjten prøvet efter 
medstrømsprincippet (se iøvrigt omtalen fra Statens Redskabs
prøver) . 

På grund af sprøjternes sene fremkomst begyndte forsøgs
sprøjtningen først ved træernes afblomstring, fortsatte til først 
i september efter ovenstående plan og omfattede 6 sprøjtninger. 
Før forsøgsbehandlingen blev der sprøjtet med bordeauxvædske 
på museørestadiet, svovlkalk på tæt klynge og sprøjtesvovl på 
ballonstadiet. 

S k li r v o g s p r ø j t e s k a d e. 

Forsøgsled 
a b c d e f 

% skurvfri ........... 93 99 99 93 99 93 
% uden sprøjteskade .. 99 99 99 99 99 99 

Sorteringsresultaterne viser, at der ingen stor forskel har 
været mellem forsøgsleddene, hverken når det gælder skurv
angreb eller sprøjteskade. Dog er der en tendens til, at for
søgsled d og f henholdsvis Sigvardt med 10 X normal koncen
tration og Sigvardt med kun halv kemikaliemængde og med
strømsdyse har givet et dårligere resultat end de øvrige tåge
sprøjtninger. Forsøget har kun været udført på Graasten, en 
sort, der er meget modtagelig for skurv. Når der ikke var skurv
angreb af betydning, må det tages som udtryk for, at alle de 
prøvede sprøjtemetoder har været i stand til at holde skurv
angrebet nede dette år. 
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4. U d s t a t i o n e r e d e f o r s ø g m e d f o r s k e Il i g e 
s p r ø j t e t y P e r. 

(Udført i samarbejde med Statens Redskabsprøver og Statens 
plantepatologiske Forsøg). 

I forbindelse med de foran omtalte forsøg på Blangsted
gaardblev der i 1952 udført forsøg hos følgende frugtavlere: 
C a r I R o e d, Lindved, I n g e m a n C h r i s t i a n s e n, J. 
D Y r g a a r d C h r i s i i a n s e n og K r. C h r i s t i a n s e n, 
alle Søborg, Glud. Sorterne var Belle de Boskoop, Cox's Orange, 
Boiken og Cox's Pomona. 

Forsøgsplanen var følgende: 

Koncen- Lit. vædske kg sprøjte-
tration pr. ha svovl pr. ha 

a. Højtrykssprøjte ..... 0.5 3000 15 
b. Tågesprøjte. Sigvardt 2.5 600 15 
c. » » 2.5 300 7.5 

Forsøget begyndte ved træernes afblomstring. Forud var 
alle forsøgsled behandlet ens. 

Resultatet af skurvbekæmpelsen : 

% skurvfri frugt. 

Forsøgsled 
a b c 

Belle de Boskoop ............ 100 99 98 
Cox's Orange ............... 100 98 60 
Boiken ..................... 100 100 100 
Cox's Pomona .............. 100 100 91 

Gens ..... 100 99 87 

Når der er anvendt »fuld« kemikaliemængde, har skurv
bekæmpeisen været god efter såvel tågesprøjtning som højtryks
sprøjtning. 

Derimod var resultatet dårligere efter tågesprøjtning med 
300 liter sprøjtevædske pr. ha og kun halv kemikaliemængde 
- forsøgsled c. Især til Cox's Orange, der efter denne behand
ling kun havde 60 pct. skurvfri frugt. Til Cox's Pomona gav 
samme behandling også et forholdsvis dårligt resultat, hvor
imod det til Belle de Boskoop og Boiken gik helt godt. 
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Sortering for sprøjteskade : 

% u d e il s p r ø j t e s k a d e. 

Forsøgsled 
a b c 

Belle de Boskoop .......... , . 12 6 10 
Cox's Orange ............... 53 79 90 
Boiken ..................... 71 75 81 
Cox's Pomona ............... 94 95 95 

Gens ..... 58 64 69 

Med hensyn til sprøjteskade viste sorterne Belle de Boskoop~ 
Boiken og Cox's Pomona ingen væsentlig forskel efter brug af 
f6rskeHige sprøjtetyper, hvorimod der hos Cox's Orange har
været en tydelig tendens til mindre sprøjteskade efter brug: 
af tågesprøjte end efter alm. højtrykssprøjte. 

Desuden var der i 1952 et forsøg med Sigvardt tågesprøjte 
i Lollands frugtplantage ved Frejlev efter følgende plan: 

a. normal koncentration og normal vædskemængde (2700 lit./ha) 
b.» »» halv » (1600 » ) 
c. 5 X norm. » » 1/5 » (640 » ) 
d. 10 X» )) )) l/lO )) (270 )) ) 

Forsøget udførtes på store gamle træer af sorten Reinette 
Coulon. Der sprøjtedes 5 gange fra sidst i maj til sidst i juli. 
Som kemikalier anvendtes svovlkalk og sprøjtesvovl. 

Resultaterne var følgende: 

Forsøgsled 
a b c d 

% skurvfri frugt ......... 83 72 94 94 
% blade med skurv ...... 9 14 7 6 
% uden sprøjteskade. '" . 87 87 92 94 

Halvering af vædskeforbruget uden tilsvarende forøgelse af 
koncentrationen har givet dårlig skurvbekæmpelse. Formindsket 
vædskeforbrug med tilsvarende forøgelse af vædskens koncen
trationhar gi'vet det bedste resultat, såvel hvad skurvbekæm
pelse som sprøjteskade angår. Forsøgsled c fik den største 
kemikaliemængde på grund af et lidt højere forbrug af væd ske 
end beregnet, men dette har ikke forøget sprøjteskaden. 
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Til sammenligning blev der sorteret frugt fra træer sprøjtet 
med sprøjterifler (alm. højtrykssprøjte) . Resultaterne herfra 
lå fuldkommen på linie med den store vædskemængde i Sig
vardt-sprøjten, både hvad skurv og sprøjteskade angik. 

Det samlede resultat af de udstationerede forsøg er, at 
skurvbekæmpelsen har været lige effektiv efter begge sprøjt
ningsmåder, men nedsat vædskemængde uden forøget koncen
tration har givet dårligere skurvbekæmpelse. 

Hvad sprøjteskade angår, har tågesprøjtning også været 
fuldt på højde med højtrykssprøjtning og ret uafhængig af de 
benyttede koncentrationer. 

En undersøgelse af sprøjternes evne til at nå toppen i høje 
træer blev foretaget i en 35-årig plantage på Blangstedgaard 
1954. Forsøget omfattede følgende sorter: Boiken, Graasten, 
Husmoder og Cox's Orange. 

Højtrykssprøjten (Bean) var påmonteret det før omtalte 
:sprøjtetårn. Som tågesprøjte blev anvendt en Sigvardt med 
»fast« sprøjteaggregat, og koncentrationen' af sprøjtevædsken 
var til denne 6 gange normal. 

Bekæmpelsesmidlet var sprøjtesvovl. Forsøgsperioden strakte 
:sig fra træernes blomstring og sommeren ud. 

Ved plukningen blev frugten fra nederste og øverste halv
del af træerne holdt adskilt og senere sorteret for skurv og 
sprøjteskade hver for sig. 

Resultatet fremgår af følgende: 

% skurvfri frugt. 

Nederste halvdel øverste halvdel 
højtryks- tåge- højtryks- tåge-
sprøjte sprøjte sprøjte sprøjte 

Boiken ................... 100 100 100 98 
Graasten ................. 99 99 97 99 
Husmoder ................ 98 90 93 85 
Cox's Orange ............. 99 96 95 90 

Gens ..... 99 96 96 93 

Det er kun et års forsøg. Som gennemsnit af de fire sorter 
er der tendens til lidt mere skurv efter tågesprøjte end efter 
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højtryks sprøjte i store træer, men ingen forskel mellem nederste 
og øverste del af træet. 

S a m m e n d r a g. 

Forsøgene er udført ved Blangstedgaard samt i enkelte 
private plantager i årene 1951-54. Formålet har været en af
prøvning af tågesprøjtning under danske forhold. Til sammen
ligning er brugt en almindelig højtrykssprøjte. 

Forsøgene har udelukkende omfattet æbler og har navnlig 
taget sigte på at sammenligne de to sprøjtetyper med henblik 
på at opnå en effektiv skurvbekæmpelse uden at få sprøjteskade. 

Som sprøjtemiddel er benyttet sprøjtesvovl - dog i to 
tilfælde henholdsvis kviksølv og Orthocid. Hovedparten af for
søgene er sprøjtet efter følgende plan: 
a. normal koncentration med alm. sprøjte (ca. 3000 liter/ha) 
b. 5-10 dobbelt koncentration og tilsvarende formindsket væd

skemængde med tågesprøjte - altså lige store kemikalie
mængder pr. ha. 

Forsøgssprøjtningerne er udført i tiden fra træernes blomst
ring til først i august. Før blomstring fik træerne en ensartet 
behandling med bordeauxvædske og svovlkalk. 

I nogle forsøg er i sommerens løb foretaget optælling af 
skurvangrebne blade, men ellers er resultaterne bedømt på frug
ten, idet denne efter plukningen er sorteret for skurvangreb 
og sprøjteskade. 

Hvad skurvbekæmpelsen angår, ligger resultaterne for hoved
parten af de deltagende sorter ens efter de to sprøjtemåder . I 
gennemsnit af de 29 forsøg med 9 sorter ligger begge sprøjte
typer med 96 pct. skurvfri frugt. 

Heller ikke når det drejer sig om sprøjteskade, har der 
været væsentlige forskelle. På Cox's Orange har der været lidt 
mindre sprøjteskade efter tågesprøjtning. Gennemsnitstallet for 
pct. frugter uden sprøjteskade ligger efter almindelig højtryks
sprøjtning på 89 pct., og efter tågesprøjtning på 91 pet. 

Et par forsøg med reduktion af kemikaliemængden resul
terede i dårligere skurvbekæmpelse. 
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I tilknytning til sprøjtningsforsøgene i marken har Statens 
Redskabsprøver foretaget undersøgelser over vædskens forstøv
ningsgrad for de forskellige typer af sprøjter. 

Konklusion af forsøgene må blive, at tågesprøjtning med 
koncentreret vædske er vel anvendelig her i landet, når man 
benytter fint forstøvende sprøjter. 

II. UndersøgeJse af vædskens forstøvningsgrad. 
Ved forstander Knud Hansen. 

I forbindelse med sprøjteforsøgene i praksis er af Statens 
Redskabsprøver foretaget orienterende undersøgelser af for
støvningsgraden for de forskellige tågesprøjter. 

Følgende fabrikater har deltaget i disse forsøg: 
Kiekens Dekker, Landsmeer, Holland. 
Wervelwind, Boskoop, Holland 
Sigvardt, Orehoved, Danmark 
Schaumann, Vejstrup, Danmark. 

Fælles for de undersøgte tågesprøjter er, at vædsken for
støves meget fint og bæres fra sprøjten ved hjælp af en kraftig 
luftstrøm. For Kiekens Dekkers vedkommende forstøves ude
lukkende ved hjælp af den kraftige luftstrøm, medens der ved 
de øvrige findes forstøverelement med væ~sketryk til at for
støve vædsken, inden denne yderligere påvirkes af luftstrøm
men. Ved de to hollandske findes kun eet forstøverelement an
bragt i en drejelig og svingbar tud, der under sprøjtningen må 
betjenes af en særskilt mand. 

Ved de danske findes flere forstøverelementer, der er fast 
anbragt, men dog delvis regulerbare. løvrigt afviger sprøjternes 
forstøverelement fra hinanden på følgende måde: 

K,iekens Dekker. Sprøjten forstøver ved luftstrøm alene 
uden vædsketryk. Der findes kun een dyse, og vædskemængden 
reguleres ved at ændre vædsketilstrømningen til dysen. 

Wervelwind. Sprøjten forstøver ved kombineret vædsketryk 
og luftstrøm. Der findes kun een dyse, og vædskemængden 
reguleres ved at ændre vædsketrykket. 

Wervelwind junior. Som foregående, men mindre type. 
Sigvardts tågesprøjfe. Sprøjten forstøver ved kombineret 

vædsketryk og luftstrøm og kan arbejde med modstrømsdyse 
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eller med strøms dyse. Den har 4 udstrømningstude af forskellig 
størrelse, normaldyser henholdsvis 1,75 - 2,00 - 2,25 og 
2,50 mm. Vædskemængden reguleres ved at ændre vædsketryk 
og vædsketilgang. Desuden kan isættes andre dysestørrelser. 

Schaumanns tågesprøjte. Sprøjten forstøver ved vædsketryk, 
og der tilsættes vædsken luft frembragt af en luftkompressor. 
En særskilt blæser tjener til at føre den forstøvede vædske op 
i træerne. Vædskepumpe og luftkompressor trækkes fra en 
motor. Luftblæseren trækkes fra traktorens kraftoverføring. 
Forstøverelementet består af 9 strålespidser, hver med 1,2 mm 
dyseåbning. Vædskemængden reguleres ved at ændre væd ske
tryk og vædsketilgang. 

Forsøgsteknik til bestemmelse af 
d r å b e s t ø r r e l s e n. 

Forsøgsmetoden til bestemmelse af forstøvningsgraden går 
i hovedtrækkene ud på følgende: Et objektglas pålagt en dråbe 
svær olie svinges ved hjælp af et pendul gennem vædskedouchen 
fra sprøjten. Vædskedråberne vil da sætte sig i olielaget og her 
indtage deres naturlige kugleform. Objektglasset sættes derefter 
under et mikroskop, hvor dråbernes diameter kan aflæses ved 
hjælp af særligt udstyr til mikroskopet. 

Til hver prøve anvendes 6 glasplader, og på hver glasplade 
aflæses 20 dråber, hvilket giver 120 tællinger for hver prøve. 
Da hvirveldannelse kan give forskelligt resultat, tages der to 
prøver ved samme indstilling af sprøjten, hvilket altså ialt 
giver 240 tællinger for hver enkelt indstilling. Dråbernes stør
relse aflæses ved hjælp af en i mikroskopet indsat skale. Man 
er senere gået over til at affotografere det mikroskopiske billed
felt og at aflæse resultatet ved afprojecering på en skærm. 

Ud fra de derved fremkomne tal er det muligt for hver 
sprøjte at opstille forstøvningskurver med dråbediameteren som 
abscisse og den procentiske fordeling af dråberne i de forskel
lige størrelsesgrupper som ordinat. Denne metode er anvendt 
ved udenlandske undersøgelser, men vanskeliggør imidlertid 
-en direkte sammenligning af sprøjterne. 

I »Berichte fUr Landtechnik« VIII er angivet en metode, 
efter hvilken det er muligt at klassificere de afprøvede dyser 
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med et enkelt tal (Kennzahl), som angiver hvor mange dråber, 
der dannes af et bestemt rumfang sprøjtevædske. 

I England og Holland benyttes en metode, hvorefter man 
beregner dråbernes gennemsnitsdiameter, middeldiameteren. Des
uden beregner man en størrelse, der betegnes som rumfangs
diameteren, og som er udtryk for diameteren i den dråbe, hvorom 
vædskemængden fordeler sig i to lige store dele med de dråber, 
der er mindre, på den ene side, og med de dråber, der er større, 
på den anden side. 

Rumfangsdiameteren vil nominelt være større og give lidt 
større udslag end middeldiameteren. Den tillægges af nogle 
forskere størst betydning. Da dråbestørrelsens betydning og 
betydningen af, at dråberne fordeler sig forskelligt i de forskel
lige størrelsesgrupper, endnu ikke er fastslået gennem forsøg 
i praksis, har man ved nærværende forsøg indskrænket sig til 
at angive middeldiameteren, og man må ydermere tage forbe
hold overfor denne med hensyn til at tillægge mindre forskel
ligheder for stor betydning. 

Som det fremgår af vedføjede tabel. varierer dråbernes 
middeldiameter for tågesprøjterne, bestemt i 4 m afstand fra 

dysen, fra 31 til 58 j-i' men sammenlignes diameteren ved 
maskinernes normale arbejdsstilling, hvilke tal er kursiveret, 

ses det, at variationen er betydeligt mindre. 
For de to danske sprøjter, Schaumann og Sigvardt, er til

lige angivet dråbediameter i 8 m afstand fra dysen. Det frem
går heraf, at Schaumann har lidt lavere middeldiameter end 
Sigvardt ved 4 m afstand fra dysen, men ved 8 m afstand er 
det omvendte tilfældet. 

Der kan ikke på det foreliggende grundlag gøres forskel 
på de 4 prøvede tågesprøjter, der må anses for at give lige 
god forstøvning. 

For de almindelige sprøjterifler ligger middeldiameteren 
betydeligt højere, hvorfor det ikke volder nogen vanskelighed 
at udskille disse fra tågesprøjterne. Man har således for de 
almindelige een- og flergrenede brusere målt gennemsnitsdia
metre fra 65 til over 200 j-i. Karakteristisk for disse i modsæt
ning til tågesprøjterne er, at dråbestørrelsen bliver mindre, jo 

42 
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længere man kommer bort fra dysen, idet de tunge dråber ikke 
vil kunne føres så langt bort. 

Om forstøverelementet skal være bevægeligt som ved de 
hollandske eller fast som ved de danske, har endnu ikke fundet 
sin endelige løsning, men en del synes at tale for fast anbrin
gelse af forstøverelementet med mulighed for at indstille dette 
efter træernes gennemsnitshøjde, dels for at spare en mand, 
og dels fordi det har vist sig vanskeligt at betjene det bevægelige 
forstøverelement under kørselen, så der opnås ens besprøjtning 
af træerne. 

Med fast forstøverelement kommer man næppe uden om 
at måtte anvende flere forstøverdyser, hvor tiltalende det end 
er, som i de hollandske, kun at have en enkelt. Dog bør bestræ
belserne utvivlsomt gå i retning af så få forstøverdyser som 
muligt, da mange dyser ved de små vædskemængder, der an
vendes ved koncentratsprøjtning, vil kræve meget små dyse
åbninger, og dette giver større tilstopningstilbøjelighed og som 
helhed anledning til flere driftsforstyrrelser. 

Sprøjte 

i II' Ydelse Vædskedråbernes 
I Tryk middeldiameter 

J kg/cm" ii 4 m fra 18m fra 
I II dyse dyse 
I i, l/min. l/hal) 

== __ .. ~._~===;j __ ~1 _===,====#===f.l,===I===f.l,== 

Kiekens Dekker ....... I r 4.8 
»» I 5.4 

Schaumann ......... ", 5 II 7.0 
» '5 8.7 
» 6 10.0 

Sigvardt modstrøm ..... ! 5 7.9 
»» 20 15.5 

Sigvardt medstrøm 40 36.5 
Wervelwind. . . . . . . . . . . 10 4.5 

)} 11.5 5.2 

200 
226 
292 
362 
417 
316 
644 

1500 
188 
216 

41 
43 
31 46 
37 49 
38 49 
45 46 
45 45 
51 52 
58 
58 

l) Beregnet efter 8 m rækkeafstanrl, 2 gange sprøjtning for hver række og 
kørehastighed 1 m/sek. 

SUMMARY. 

E x p e r i m e n t s w i t h l o w v o l u m e s p r a y i n g. 
The experiments dealt with in this bulletin were carried out 

at The State Experimental Station Blangstedgaal'd in the years from 
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1951 till 1954. In 1952 some experiments were made in private 
orchards. 

The mai'n purpose has been to test the effect of low volume 
spraying under Danish conditions c'Ompared with normal high v'Olume 
spraying. 

A certain number of apple varieties have been treated to test 
this spraying method for contr'Ol.'Of apple-scab without causing injury 
to leaves or fruits. 

The applied chemicals were weUable sulphur and in two cases 
mercury and Orthocide. In the main part of the experiments the 
folIowing spraying programme has been followed: 

a. High v'Olume spraying with normal concentration (3000 lit/ha) 
b. 5-10 double concentration and a proportionally reduced 

amount of liquid (equal application of chemicals). 
The treatments were carried through from petal-fall till the 

beginning of August. Up tiH blooming the trees had had a uniform 
spraying with bordeaux-mixture and lime sulphur. 

In some of the trials the number of scab infected lea ves was 
recorded but otherwise the effeet was mainly estimated on the basis 
of examinations for scab-aUack and spraying injury on the fruits. 

As for scab control most of the varieties have ·shown no real 
difference between the two spraying methods. Regarding the variety 
Graaslen (Gravenstein) the low volume spraying seems to have invol
ved a slightly better control, wheras the results with Husmoder (Mere 
de Menage) are very fluctuating fromone experiment to another. 

The average scab infection of 29 spraying experiments with 9 
varieties was 4 pct. af ter as well high volume as low volume spraying. 

Regarding spraying injury there has been no big differences. 
Cox's Orange has been a little less injured after low volume than after 
high volume spraying. On the average there were 11 percent injured 
fruit after high volume and 9 percent af ter low valume spraying. 

Some few experiments with reduced spraying material gave a 
much poorer ·scab c'Ontrol. 

In connection with these experiments an investigation has been 
carried out by The Government Research on Agricultural Engineering 
(Statens Redskabsprøver, Horsens) regarding the efficiency and 
dropsize of those low volume sprayers applied in the experiments. 
The result of the investigation was that the four tested sprayers (two 
Dutch and two Danish) all gave a satisfactory deposit. 

c o n c I u s i D n. 
The concIusion of these experiments is that low volume spraying 

can very well be utilized in this country, when sprayers assuring a 
good distribution of the spraying material are employed. 

42* 


