
Undervisning til Sprøjtecertifikat 



Sådan underviser vi til Sprøjtecertifikat 

på landbrugsskolerne

 Jørgen Møllegård, Dalum Landbrugsskole



Bruger Dalum Landbrugsskole som 

udgangspunkt, men det foregår nogenlunde 

på samme måde på øvrige landbrugsskoler



Sprøjtecertifikat-uddannelsen 

på landbrugsskoler

 Kørt i mange år (opdatereret hvert år)

 Nogen dele af undervisningen ligger som selvstændige forløb

 Andre dele ligger integreret i normal undervisning

 Opfølgningskursus udbydes hvert år

 Landmænd er på kurset hvert 4. år

 Dvs. at de fleste praktiske landmænd har erhvervet deres sprøjtecertifikat på 

denne måde



Emnernes og prøvernes fordeling i 

landbrugsuddannelsen

 1. hovedforløb

 Delprøve 1 (etiketter, arbejdsmiljø, sprøjtens opbygning, dysetyper)

 Delprøve 4 (praktisk kalibrering og udførelse af sprøjteopgaven)

 2. hovedforløb (sidste del af uddannelsen)

 Delprøve 2 (sprøjteplanlægning)

 Delprøve 3 (bestemmelse af skadegørere)



Undervisningsmateriale

 Grundbog for sprøjteførere

 Ukrudtsbogen

 Sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder

 Vejledning i planteværn (ny udgave hvert år)

 Middeldatabasen

 Til opfølgningskurset anvendes bogen ”Økonomisk og sikker 

plantebeskyttelse”







Mål med undervisningen

 At få meget viden om baggrunde for at bekæmpe skadevoldere i afgrøder

 At kunne identificere et ”problem” i afgrøden

 At kunne forebygge mod eller bekæmpe problemet

 At kende til lovgivning omkring opbevaring af sprøjtemidler

 At kende til lovgivning om vask af sprøjte og indretning af godkendt 

vaskeplads

 At kunne håndtere omgangen med sprøjtemidler i praksis

 At kunne håndtere og kontrollere sprøjten i praksis



Og selvfølgelig erhverve sig sit 

sprøjtecertifikat!







Undervisningsemner i forhold til 

lovgivning

 Påfyldning af sprøjtemiddel

 Fortynding af rest-sprøjtevæske i tank (faktor 50)

 Udsprøjtning af skyllevand i marken

 Opbevaring af uvasket sprøjte på godkendt vaskeplads

 Vask af sprøjte

 - på godkendt vaskeplads

 - i marken

 Bortskaffelse af skylle- og vaskevand



Vaskeplads med opsamling af vaskevand i 

gyllebeholder

 Påfyldning af vand og kemi sker på vaskeplads

 Vand fra pladsen skal opsamles i gyllebeholder hele året

 Udvendig vask og evt. indvendig slutrengøring sker på vaskepladsen 

 Parkering af ikke-rengjort sprøjte på vaskeplads eller under tag

 Landbrugets Byggeblad anviser konstruktion 



Opsamlingsbeholdere til vaskevand i anden 

beholder
 Drift som vaskeplads med opsamling i gyllebeholder

 Placering under tag begrænser mængden af vand

 Vaskevand udbringes, hvor der ikke er afgrøder til konsum eller foder, 

f.eks. på stub

 Der må ikke være risiko for overfladeafstrømning ved udbringning

Hektar

Omdriftsareal 50 100 200 500 1000

Udbringningsareal

til vaskevand
1,4 2,1 4 8 15

Forhold mellem areal i omdrift og areal til udbringning af vaskevand:



Opsamlingsbeholdere til vaskevand, som 

ikke er gyllebeholder
 Krav til opsamlingsbeholder:

 Placering på tæt bund med opkant, som kan rumme beholderens indhold

 Placering på vaskeplads, der opfylder kravene i Landbrugets byggeblad for 

vaskeplads til landbrugsmaskiner

 Mulighed for at søge dispensation

SEGES foreslår at søge dispensation til:

 Hævet tank opstillet på jævnt og varigt stabilt underlag

 Tanke placeret på tæt underlag, som strækker sig mindst 10 cm uden om 

tanken

 Nedgravede tanke må anvendes frem til 31/12-2022



Indretning mod tilbagesugning
 Luftgab på mindst 50 mm mellem vandforsyningssystem og 

påfyldningssystem ved nye anlæg

 Enten luftgab mellem tapsted og sprøjte- eller buffertank

 Eller luftgab mellem buffertank og sprøjtetank

 Præcisering: Ikke krav om kontraventil, når der påfyldes vand fra 

buffertank med luftgab til tapsted eller ved fyldning af sprøjte med 

injektion

● Hvis der er luftgab mellem 

tapstedet eller tanken og 

sprøjten, må slanger og rør 

komme i kontakt med 

sprøjtevæske

Luftgab



Nye bestemmelser i 

vaskepladsbekendtgørelsen

 Ikke krav om præparatfyldeudstyr når påfyldningshul er mindre end 130 

cm over jorden og 30 cm fra kanten af tanken, hvis der er en fast 

rampe

 Skyllevandstank er ikke et krav ved tankstørrelse op til 400 l



Påfyldning af vand og kemi

30

130



Vejledningen om fylde-/vaskepladser

Ny vejledning om vaske-/fyldepladser præciserer en række forhold:

 ‘Dødemandsknap’ kan anvendes til styring af den mængde vand, der 

fyldes i sprøjten

 Sikring mod tilbagesugning gælder også hydranter

 Afløb fra vaskeplads må ikke ved hjælp af ventil eller afdækning 

kunne ledes til kloak eller overfladevand

 Tagbrønde anses ikke som et drænsystem

 Vandslange med vand fra et tapsted kan bruges til vask i marken, 

men kun vask på samme lokalitet en gang pr. vækstsæson



Sådan finder du vaskepladsvejledningen

 Søg på LandbrugsInfo eller www.mst.dk

 Brug QR-koden



Udvendig rengøring



Vaskepladstjek
6. Luftgab?

5. Dødemands-

knap i stedet 

for alm. ventil, 

hvis buffertank 

indeholder 

mere end 

sprøjte

4. Kun afløb til 

gyllebeholder?

2. Præparatfyldeudstyr ⱱ

3. Vandslange til 

udvendig rengøring ⱱ

1. Skyllevandstank og 

spuledyse ⱱ



4. Tom emballage

2. Luftgab?

3. Fald mod afløb ⱱ

1. Kontraventil?



Til lovlig 

opsamlings-

beholder?

Vaskeplads til andre 

maskiner end sprøjten 

med udledning til 

overfladevand ⱱ

Håndvask ☺

Selvlukkende 

ventil?



Eksempel på spørgsmål i delprøve 1



Eksempel på spørgsmål i delprøve 1



Eksempel på spørgsmål i delprøve 2





Delprøve 3: Praktisk identifikation af 

ukrudt, sygdomme og skadedyr





Afvikling af praktisk prøve (delprøve 4)

omfatter praktisk håndtering af sprøjte

 Eleven trækker en opgave

 Eleven får stillet en traktor med marksprøjte til rådighed

 Eleven gennemfører kontrol og kalibrering af sprøjten

 Eleven beregner mængden af sprøjtemiddel til en tankfuld

 Eleven bestemmer personlige værnemidler til den konkrete opgave

 Eleven ifører sig værnemidlerne

 Eleven fylder sprøjtemiddel i tanken

 Eleven håndterer rengøring af emballage 

 Eleven kan også trække spørgsmål om håndtering af rygsprøjte



Sprøjten kalibreres



Eksempel på spørgsmål i delprøve 4 (den 

praktisk prøve):



Eksempel på spørgsmål fra delprøve 4 

(den praktiske prøve):



Hvad skal sprøjteføreren kunne?

Planlægning:

 Kan (i marken) identificere et ”problem” (f.eks. konkrete ukrudtsplanter, 

svampesygdomme og skadedyr)

 Kan vurdere forebyggelse og løsning af ”problemet” f.eks.

 Skadetærskel (hvor meget betyder problemet for afgrøden set i forhold til 

omkostninger ved behandling)

 Jordbehandling før såning (f.eks. blindharvning så ukrudt spirer frem og kan 

bekæmpes mekanisk)

 Så-tidspunkt

 Hvilke midler og dosering kan afhjælpe problemet?

 Midlernes virkemåder

 Risiko for resistens for midler



Midlets 
virkemåde

Sprøjtemålets 
egenskaber

Formulering 
af midlet

Klima- og 
vejrforhold

Nødvendige antal dråber pr. cm2

FAKTORER FOR VALG AF DRÅBESTØRRELSE



Hvad skal sprøjteføreren kunne?

Planlægning af sprøjtningen:

 Kan bestemme og planlægge en sprøjtning

 Afgrødens eller ”problemets” stadie

 Hvilket middel (evt. tankblanding af flere midler)

 Midlernes dosering

 Vandmængde pr. ha

 Vejrforhold (vind, temperatur, midlets regnfasthed)

 Sprøjteteknik

 Dysetype og -størrelse

 Vinklede dyser

 Luftassistance



Hvad skal sprøjteføreren kunne?

Om lovgivning:

 Kende til 

 Farepiktogrammer

 Faresætninger (H-sætninger)

 Sikkerhedssætninger (P-sætninger)

 Kende regler om opbevaring af sprøjtemidler

 Kende regler om påfyldning af sprøjtemidler og vask af sprøjter

 Kende regler om påfyldnings-steder og vaskepladser

 Kende regler om bortskaffelse af tom emballage og rester

 Kende reglerne om sprøjtning med bi-farlige midler

 Bestemme korrekt valg af afdriftsreducerende sprøjteteknik

 Kunne føre en sprøjtejournal

 Kendskab til kravene ved syn af sprøjter



Hvad skal sprøjteføreren kunne?

Arbejdsmiljø og hensyntagen til natur.

 Kunne læse og forstå et sprøjtemiddels etikette

 Vide hvor på kroppen der er størst risiko for optagelse 

 Kunne bestemme hvilke personlige værnemidler, som skal anvendes til en 

konkret sprøjteopgave

 Kende de vigtigste symptomer på forgiftning

 Kende til førstehjælp (her ligger der også et generelt kursus i førstehjælp på 

landbrugsskolerne)

 Kunne bestemme hvilke personlige værnemidler, som skal anvendes i en 

konkret sprøjtesituation (Arbejdstilsynets anvisninger)

 Kende regler om rengøring og bortskaffelse af tom emballage samt rester af 

sprøjtemidler





Hvad skal sprøjteføreren kunne?

Praktisk sprøjtning

 Kende til forskellige sprøjtetyper og dyser

 Kende til 

 Sprøjtens opbygning

 Kalibrering af sprøjten

 Kontrol af spredebillede og ensartethed af dyser

 Praktisk dysekontrol med målebæger

 Beregning af dysernes variation (plus/minus 10 %)

 Slidkontrol af dyser ( plus 15% i forhold til standard for ny dyse) 



Sprøjten kalibreres



Så er sprøjten klar til opgaven



Klar til opmåling af sprøjtemiddel



Så er sprøjten klar!



Kemikalier påfyldes





Hvad skal sprøjteføreren kunne?

Praktisk udførelse af en sprøjtning

 Indstille sprøjten til den konkrete opgave

 Foretage fejlfinding og evt. reparere

 Beregne korrekt mængde vand og sprøjtemiddel til en tankfuld

 Vælge og iføre sig korrekte værnemidler

 Kunne opmåle mængden af sprøjtemiddel

 Kunne anvende kemikalie-påfyldeudstyr til ifyldning af middel og skylning af 

dunke

 I praksis at kunne udføre en sprøjtning i marken 



Undervisning og prøver til 

sprøjtecertifikat

 Varigheden er 2 ugers undervisning (incl. aflæggelse af prøver) svarende til et 
2 ugers AMU-kursus

 På landbrugsskolerne er den samlede varighed den samme, men en del af 
undervisningen ligger i plante- og teknikundervisningen for at gøre den 
praktisk vedkommende

 Nu afholdes 4 forskellige delprøver

 Miljøstyrelsen barsler med, at dette skal reduceres til 2 prøver

 Miljøstyrelsen mener, at det ikke er nødvendigt med den praktiske 
undervisning og prøveaflæggelse

 Landbrugsskolerne er uenige i at nedlægge praktisk undervisning og 
prøver. Praktisk sprøjtning er jo den virkelighed den unge landmand står i 
på sin første sprøjteopgave!



Praktisk viden er vigtig for miljøbelastning, 

arbejdsmiljø og effekt af sprøjtningen



Praktisk sprøjtning omfatter også brug 

af moderne teknik!



Opfølgningskursus

 Skolerne afholder hvert år 1 dags opfølgningskurser for landmænd

 Hvert 4. år udsendes reminder/invitation til deltagelse i kurset

 Vi bruger bogen ”Økonomisk og sikker plantebeskyttelse”

 Bogen opdateres gennemgribende mindst hvert 4. år



Spørgsmål og kommentarer er meget 

velkomne 


