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Plantedirektoratet 

Redegørelse om afdrift ved sprøjtning med mark- og tågesprøjter 

samt fordampning af pesticider efter udsprøjtning 

 
Nærværende redegørelse er udarbejdet som led i ”Aftale mellem Aarhus Uni-

versitet og Fødevareministeriet om udførelse af forskningsbaseret myndig-

hedsbetjening m.v. på Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet 2010-2013” 

(Punkt 3.8 i aftalens Bilag 2).  

Redegørelsen er udarbejdet af Seniorforsker Peter Kryger Jensen og senior-

forsker Niels Henrik Spliid, Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr. 
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Redegørelse om afdrift ved sprøjtning med mark- og tågesprøjter 

samt fordampning af pesticider efter udsprøjtning 

Seniorforsker Peter Kryger Jensen og seniorforsker Niels Henrik Spliid, AU-

DJF, Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr 

 

Problemstilling: 

Plantedirektoratet (PD) har den 16. april bedt Det Jordbrugsvidenskabelige 

Fakultet (DJF) ved Aarhus Universitet, om en redegørelse for risikoen for at 

pesticider fra konventionelle bedrifter forurener/skader afgrøder på økologi-

ske naboarealer. PD beskriver problemstillingen således: Økologiske arealer, 

der ligger tæt ved ikke-økologiske arealer, bliver nu og da ramt af sprøjte-

midler og kunstgødning, der udbringes på den ikke-økologiske bedrift. Ska-

derne har stor betydning, fordi disse stoffer ikke accepteres i økologien. 

Praksis er derfor at nedklassificere den ramte afgrøde og genomlægge det 

ramte areal. 

Der er behov for viden om, hvordan et skel skal være udformet for at man 

med rimelighed kan forvente at sprøjteskader på naboarealer til sprøjtede 

arealer kan forebygges. 

Vi har brug for et bredt overblik over problemstillingen på både landbrugs- 

og havebrugsniveau. 

Vi ønsker en redegørelse af: 

 Hvilken betydning anvendelsen af forskellige sprøjtetyper har for 
udformningen af et hensigtsmæssigt skel. Her tænkes blandt andet 
på tågesprøjter og luftassisterede sprøjter. Kan der gives retnings-
linjer for markskel eller sikkerhedsafstande til at undgå forurening 
fra denne og evt. andre nye sprøjtetyper og teknikker? 

 Havebrug. I vurderinger af skelkrav til frugtplantager har Plantedi-
rektoratet tidligere anvendt ældre tyske tabeller over afdrift med 
angivelse af BBA-værdier. Vi er interesserede i hvorvidt nye sprøjte-
teknikker eller nyere dyrkningsteknikker giver anledning til en re-
vurdering eller korrektion af disse værdier. Kan der gives generelle 
udmeldinger om udformningen af hensigtsmæssige skel? 

  Evt. andre relevante oplysninger om særlige forhold af betydning 
for sagen. Beskrivelse af relevante oplysninger, som bestilleren ken-
der til – og som kan have relevans for DJF’s opgaveløsning 

Besvarelse  

Ved sprøjtning med pesticider kan disse spredes med luften dels som afdrift 

og dels som fordampning og forårsage afgrødeskader og forurening på nabo-

arealer. Afdrift defineres som dråbeformig transport af pesticider og foregår i 

umiddelbar forbindelse med sprøjtningen, og typisk i en periode på få minut-

ter. Fordampning sker i perioden efter udsprøjtning, når pesticidet fordamper 

fra jord og planter og transporteres ud af det sprøjtede areal. Afdrift afhænger 
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af den valgte sprøjteteknik, af vejrforhold, samt af afgrødehøjde og læhegn. 

Da sprøjteteknikken der anvendes i landbrugsafgrøder adskiller sig væsentligt 

fra den teknik der anvendes i busk- og træfrugt er besvarelsen delt op i 3 af-

snit: 

1. Afdrift ved marksprøjtning med bomsprøjter 

2. Afdrift ved sprøjtning i busk- og træfrugt 

3. Spredning af pesticider ved fordampning  

 

1. Afdrift ved marksprøjtning med bomsprøjter 

Ved sprøjtning af almindelige landbrugsafgrøder, frilandsgrønsager og andre 

kulturer der har en begrænset højde anvendes bomsprøjter. Bomsprøjter har 

under sprøjtning en vandret monteret bom på tværs af kørselsretningen. På 

bommen er der monteret forstøvere der har to formål:  

1. At forstøve sprøjtevæsken i dråber der effektivt kan transporteres og 
afsættes på sprøjtemålet. 

2. At fordele sprøjtevæsken ensartet under sprøjtebommen.  

Den hydrauliske dyse er langt den almindeligste forstøvertype på det danske 

marked og globalt. Udformningen af dysen afgør spredevinkel, dråbestørrel-

sesfordeling og dråbehastighed. Disse karakteristika er ligeledes afgørende for 

afdriftspotentialet. Forstøverne er monteret på sprøjtebommen så udsprøjt-

ning og forstøvning af sprøjtevæsken foregår lodret nedad. Bomsprøjter med 

andre forstøvningssystemer såsom luftsprøjten fra Danfoil og luft/væske for-

støvningsdyser samt andre systemer har en lille markedsandel i Danmark. 

Dråbestørrelsesfordeling og -hastighed fra disse systemer afviger lidt fra den 

hydrauliske dyses dråbekarakteristika. 

Ved forstøvning af sprøjtevæske i den hydrauliske dyse dannes der en blan-

ding af dråber af forskellig størrelse, som omtales som en dråbestørrelsesfor-

deling. Dråber der er væsentligt større end den valgte middeldråbestørrelse er 

uønskede da de er mindre effektive. Dråber der er væsentligt mindre end 

middeldråbestørrelsen er ligeledes uønskede da de er vanskelige at styre i 

marken og disse dråber udgør afdriftpotentialet. Afdrift fra hydrauliske dyser 

er således tæt korreleret til andelen af dråber med en diameter på mindre end 

ca 0,1 mm (Hobson et al., 1993; Nuyttens et al., 2010). Valget af dyse, og der-

med dråbestørrelsesfordeling, er den sprøjtetekniske faktor der har størst be-

tydning for omfanget af afdrift.  

Den mest omfattende forsøgsserie med måling af afdrift ved sprøjtning er 

gennemført af JKI (tidligere BBA) og publiceret i Ganzelmeier et al. (1995) og 

i opdateret/revideret udgave af Ganzelmeier & Rautmann (2000). De såkald-

te Basic Drift Values omfatter herefter i alt mere end 200 afdriftsforsøg i 

markafgrøder, vin, frugttræer og humle. Disse værdier benyttes i flere lande 
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når der skal fastsættes afstandskrav til primært vandmiljø i forbindelse med 

godkendelse af pesticider, herunder også i Danmark. Ligeledes anvendes 

værdierne til at vurdere effekter på naboafgrøder i forbindelse med effektivi-

tetsvurderinger af pesticider. I markafgrøder er forsøgene gennemført med 

almindelig marksprøjte udstyret med almindelige fladsprededyser i mellem-

stor størrelse. Det betyder at det er en dyse og dermed forstøvning som ligger 

tæt på det der anbefales anvendt herhjemme. Værdierne for markafgrøder er 

vist i tabel 1. I tabellen er medtaget såvel gennemsnitsværdi samt værdien for 

95 percentilen for samtlige forsøg. 95 percentilen angiver den værdi, hvor 

95% af alle værdier er mindre og de resterende 5% dermed er større. Denne 

værdi anses også som en slags worst case. I markafgrøder blev halvdelen af de 

oprindelige forsøg gennemført i tidlige og den anden halvdel i sene vækststa-

dier, men da der ikke blev fundet væsentlige forskelle er der kun blevet publi-

ceret er sæt afdriftsværdier for markafgrøder. De oprindelige forsøg i markaf-

grøder blev gennemført ved moderate vindhastigheder på 1-3 m/s. Vindfor-

holdene ved de senere forsøg fremgår ikke af publikationen, men det må for-

modes at være ved tilsvarende vindforhold da de mange ekstra forsøg ikke har 

ændret på afdriftsværdierne i markafgrøder. Der er således både for gennem-

snitsværdierne, som for ekstremværdierne (95 percentil) tale om relativt små 

værdier. I en meters afstand fra det sprøjtede areal vil det således kun være 

følsomme kulturer der tager skade af den pågældende koncentration. Hen-

faldskurven for afdrift følger en eksponentielt aftagende funktion. Det betyder 

til gengæld at der findes små koncentrationer langt fra det sprøjtede areal. I 

de tyske undersøgelser er der således fundet målbare koncentrationer i 100 

meters afstand fra det sprøjtede areal hvilket var den største distance der blev 

målt ved. 

Der er gennemført flere andre afdriftsundersøgelser i Europa og USA som er 

baseret på forsøgsrækker. Disse er sammenfattet i figur 1 af van de Zande et 

al. (2002). Kurver uden reference er van de Zandes forsøgsserier i kartofler, 

korn, blomsterløg og på bar jord. Det fremgår at de oprindelige tyske afdrifts-

værdier samt de opdaterede tyske værdier (Ganzelmeier, 1995, og BBA, 2000) 

ligger en faktor 5-10 under værdierne fra de andre afdriftsundersøgelser fra 

Holland, Sverige samt USA. Van de Zande angiver ikke nogen enkelt faktor 

som forklaring på forskellene. Som udgangspunkt anvendes typisk samme re-

ferencedyse, og forskellen skal derfor tilskrives andre forhold. Afgrødeudvik-

ling har en vis betydning idet der normalt registreres mindre afdrift når af-

grøden udvikles og kan opfange sprøjtevæsken. Den væsentligste forskel skal 

sandsynligvis primært findes i forskelle i vejrforhold. De tyske værdier er målt 

under meget begrænsede vindforhold, og vindhastigheden er en altafgørende 

faktor for afdrift. Som tommelfingerregel stiger afdriften lineært med vindha-

stigheden ved vindhastigheder over ca. 1 m/s.  
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Tabel 1. Afdrift ved sprøjtning med almindelig marksprøjte i markafgrøder 

samt ved sprøjtning i frugttræer med tågesprøjter. Tabellen viser afdrift 

som procentdel af den udsprøjtede dosering i gennemsnit for alle forsøg, 

samt 95 percentilen, ligeledes for alle forsøg. Afdrift måles som afsætning af 

sprøjtevæske på vandrette flader eller i petriskåle i stigende afstand i vind-

retningen fra det sprøjtede areal. (Ganzelmeier & Rautmann, 2002) og JKI 

(2003). 

Afstand (m) Markafgrøder Frugttræer tidlige stadier Frugttræer sene stadier 

 Gns 95 percentil Gns. 95 percentil Gns. 95 percentil 

1 0,97 3,40     

5 0,21 0,70 11,69 18,74 3,73 9,36 

10 0,11 0,36 6,07 12,04 1,60 5,05 

20 0,06 0,18 1,36 2,88 0,47 0,97 

30 0,04 0,12 0,44 1,05 0,21 0,37 

40 0,03  0,20 0,52 0,12 0,18 

50 0,02 0,07 0,11 0,30 0,08 0,11 

 

Herhjemme anbefales primært anvendelse af lavdrift dyser på almindelige 

marksprøjter ved sprøjtning under gunstige vindforhold. Denne dysetype har 

et marginalt mindre afdriftspotentiale end almindelige fladsprededyser, men 

forstøvningen ligger tæt på det, der er anvendt i de tyske afdriftsundersøgel-

ser. Under ugunstige vindforhold anbefales det at skifte til luftinjektionsdy-

ser. Denne dysetype har en væsentlig grovere forstøvning, og afdriftspotentia-

let er reduceret med 80-90%.  

Der findes forskellige tekniske muligheder for at reducere afdriften fra almin-

delige marksprøjter. Den mest udbredte er anvendelsen af luftledsagelse. 

Formålet med luftledsagelse er at modvirke den effekt fremkørselshastighe-

den har på sprøjtedouchen. Luftledsagelse har det formål at de dråber, som 

suges eller blæses ud af sprøjtedouchen, tvinges tilbage i sprøjtedouchen. Det 

er primært de små afdriftsfølsomme dråber, der på denne måde hjælpes frem 

mod målet. Luftledsagelse efter Hardi’s Twin princip har i flere undersøgelser 

dokumenteret en væsentlig afdriftsreduktion i forhold til sprøjtning med 

samme dyse-tryk etc. men uden luftledsagelse. Porskamp et al. (1997) fandt 

således en afdriftsreduktion på 45-79 % afhængig af afgrøde etc., og tilsvaren-

de resultat er fundet af Jensen & Kirknel (1997).  

Sprøjtesystemer der gør det muligt at reducere afdriften eksempelvis gennem 

valg af afdriftsreducerende dyser eller sprøjtesystemer med luftledsagelse 

som Hardi Twin klassificeres i flere lande, og anvendelsen giver brugeren mu-

lighed for at sprøjte tættere på følsomme områder. I Tyskland klassificeres 

dyser og sprøjtesystemer eksempelvis som afdriftsreducerende i klasserne 50, 

75, 90 eller 95 procent ud fra målinger i vindtunnel eller markforsøg. Refe-
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rencen er her gennemsnitsværdierne i Tabel 1. Disse lister findes på JKI’s 

hjemmeside (JKI, 2010: verlustmindernde geräte). En tilsvarende klassifika-

tion foretages i England og Holland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Betydning af afgrødetype og andet på afdrift i undersøgelser fra 

forskellige kilder. (Kilde: van de Zande, 2002) 

 

 

Ved afdriftsforsøg måles afdriften i vindretningen på bar jord eller tætklippet 

græs/afgrøde. Såfremt der i vindretningen er læhegn eller en fangafgrøde, der 

er højere end den afgrøde der sprøjtes, vil afdriften blive reduceret. I et forsøg 

hvor der stod en 1,25 meter bred stribe elefantgræs i vindretningen fandt van 

de Zande (2000) således en afdriftsreduktion på 80 henholdsvis 90 procent, 

når elefantgræsset var 0,5 henholdsvis 1,0 meter højere end den afgrøde der 

blev sprøjtet.  

I forhold til de generelle afdriftsværdier, der er vist i Tabel 1. er der således 

muligheder for at reducere afdriften dels ved tekniske muligheder og dels ved 

anvendelse af læhegn/skærmafgrøder til at adskille konventionelle marker og 

økologisk dyrkede marker.  
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Afdriften kan også blive større end de værdier, der er vist i Tabel 1. Betydnin-

gen af vindhastighed er diskuteret tidligere, og såfremt en sprøjtning gennem-

føres under meget ugunstige vindforhold, og med anvendelse af standardtek-

nik, vil afdriften blive væsentlig større end værdierne i Tabel 1. Andre faktorer 

kan ligeledes forårsage at afdriften forøges. For at opnå en ensartet fordeling 

af sprøjtevæsken skal der anvendes en bomhøjde på 40-50 cm med de almin-

deligt anvendte dyser, men det kan være svært at styre i kuperet terræn og af 

uerfarne sprøjteførere. Såfremt bomhøjden øges bliver fordelingen mindre 

jævn, men samtidig øges afdriftspotentialet væsentligt. I afdriftsforsøg fandt 

van de Zande (1995) således en dobbelt så stor afdrift når bomhøjden blev 

øget fra 0,5m til 1m. Kørehastighed er en anden teknisk faktor der har betyd-

ning for afdrift fra almindelige marksprøjter, idet afdriften øges med stigende 

kørehastighed (Miller & Smith, 1997). I ovenstående er beskrevet betydningen 

af de faktorer, som anses for væsentlige for omfanget af afdrift. I tilfælde hvor 

der er opstået sprøjteskader, som ikke umiddelbart kan forklares, kan det 

skyldes den menneskelige faktor. En marksprøjte er et avanceret redskab, og 

en fejlindstilling kan føre til at afdriften øges. 

2. Afdrift ved sprøjtning i busk- og træfrugt 

Ved sprøjtning i busk- og træfrugt samt ved sprøjtning af en række andre kul-

turer med stor kulturhøjde anvendes forskellige former for tågesprøjter. 

Sprøjterne er udstyret med forstøvere, der har som formål at forstøve sprøjte-

væsken i dråber med en dråbestørrelsesfordeling, der er effektivt til pågæl-

dende middel. Sprøjterne er ligeledes udstyret med en blæser, der skal skabe 

en luftstrøm, som kan transportere dråberne og fordele dem så ensartet i kul-

turen som muligt. Formålet er, at der skal skabes en luftstrøm og -mængde, 

som under sprøjtningen kan fortrænge den luft, der er i afgrødestrukturen. 

Ved sprøjtning i disse kulturer transporteres dråberne vandret og eller opad 

hen mod afgrøderækken med luftstrømmen. Afdriftspotentialet med en sådan 

metode er langt større end ved bomsprøjtning. I Tabel 1 er vist de resultater, 

der er opnået af BBA/JKI i frugttræer i tidlige stadier, dvs. omkring knop-

brydning, samt i sene stadier efter knopbrydning. I de tidlige stadier er der 

ikke bladmasse til at opfange sprøjtevæsken, og afdriften bliver derfor mar-

kant større end i de sene vækststadier. Der er ikke gennemført undersøgelser i 

frugtbuske, men BBA/JKI undersøgelsen indeholder resultater for vin som i 

afgrødehøjde og -struktur kommer tættest på frugtbuske. Afdriftsresultaterne 

i vin ligger en faktor 3-6 højere end i markafgrøder afhængig af sprøjtetids-

punktet.        

Afdriftsværdierne i Tabel 1 i frugttræer er opnået med standardteknik, hvilket 

indebærer anvendelse af traditionelle tågesprøjter monteret med en relativt 

fintforstøvende dyse. Det er muligt at reducere afdriften ved at anvende for-

støvere, der sikrer en grovere forstøvning af sprøjtevæsken, som beskrevet 

ved marksprøjtning. En væsentlig kilde til afdrift ved sprøjtning i træfrugt op-
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står, fordi sprøjten indstilles til en bestemt kulturhøjde. Hvor der er spring i 

kulturen, eller hvor kulturhøjden er mindre end den maksimale højde, som 

sprøjten er indstillet til, vil sprøjtevæsken blive blæst forbi kulturen. Der er 

udviklet systemer som kan reducere/eliminere dette tab.  

Sensorafblænding er en teknologi, der anvendes på almindelige tågesprøjter. 

En række sensorer, svarende til antallet af dyser, er monteret på sprøjten for-

an dyserne og registrerer huller i plantebestanden. Hvor der er registreret et 

hul i plantebestanden, der svarer til den bredde dysen dækker, lukkes for den 

tilsvarende dyse i det tidsinterval, der svarer til længden af hullet i plantebe-

standen. Dels spares sprøjtevæske, specielt i unge kulturer og tidlige udvik-

lingsstadier, og dels reduceres afdriften.  

En anden metode er anvendelsen af tunnelsprøjter. Som navnet antyder, er 

disse sprøjter udformet som en tunnel, hvori dyserne er monteret. Sprøjterne 

kan anvendes i de nye dyrkningssystemer af frugt, hvor kulturhøjden er be-

grænset til nogle få meter samt i buskfrugt. Under kørsel passerer kulturen 

igennem tunnelen, og sprøjtevæske, der ikke rammer kulturen, opfanges af 

den modstående tunnelside. Sprøjtevæsken filtreres og genanvendes, og pe-

sticidforbruget reduceres derfor ved anvendelse af sådanne systemer. Ligele-

des reduceres afdriften meget markant fordi sprøjtningen i princippet foregår 

i et næsten lukket rum, afhængig af tunnelsprøjtens udformning.   

Den klassifikation af dyser og sprøjtesystemer, som foretages af JKI, omfatter 

også teknik til frugttræer og buske. Klassifikationen foretages på tilsvarende 

vis i forhold til et referencesystem med afdriftsværdier som i Tabel 1. Der er 

klassificeret en del såvel dyser som sprøjtesystemer af JKI (JKI, 2010: ver-

lustmindernde geräte), og en enkelt teknik er klassificeret i klassen 99% af-

driftsreduktion. 

Der er forholdsvis få undersøgelser af læhegns betydning for afdriften udenfor 

frugtplantagen, men de viser at læhegn kan reducere afdrift med fra 50% til 

over 90% (Ucar & Hall, 2001). Effekten er mindst ved sprøjtning inden ud-

spring af et løvfældende læhegn.  

I forhold til de generelle værdier i Tabel 1 er det således muligt at reducere af-

driften ganske væsentligt med kombinationer af tekniske muligheder og an-

vendelse af læhegn. 

Afdriften kan dog også blive (endnu) større end de generelle værdier. Den 

menneskelige faktor må antages at være endnu større ved sprøjtning med tå-

gesprøjter. Såfremt sprøjten eksempelvis ikke indstilles efter kulturens mak-

simum højde hver gang, der skiftes kultur, men derimod altid anvendes i en 

indstilling som kan nå de højeste træer sprøjten anvendes til, vil der fore-

komme en væsentligt forøget afdrift ved kørsel i lavere kulturer.  
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3. Fordampning 

Ud over den afdrift, der skyldes dråbetransport i forbindelse med udsprøjt-

ning, vil der også kunne ske transport væk fra sprøjtezonen efter fordampning 

af pesticidet. Transport af fordampet pesticid foregår ligeledes i vindretnin-

gen. Omfanget af denne transport afhænger af en række faktorer blandt andet 

egenskaber ved selve stoffet som stoffets damptryk. Derudover vil tempera-

tur, solindstråling, vindhastigheder, luftfugtighed og egenskaber ved de over-

flader, pesticidet rammer, også have betydning. Der vil kunne ske fordamp-

ning fra det øjeblik, pesticidet forlader sprøjtedysen, til det rammer enten af-

grøden, targetorganismen eller jorden. Derefter vil der ske fordampning fra 

den overflade pesticidet har ramt, til det enten er blevet absorberet eller ned-

brudt. Et pesticid, der er fordampet og dermed på gasform vil kunne trans-

porteres og afsættes i større afstand, end hvad der ses i forbindelse med den 

direkte afdrift af dråber. I et mindre studie af Jensen et al.(2007) blev det 

målt, hvor meget der kunne genfindes på en planteoverflade og en jordover-

flade af to pesticider, pendimethalin (Stomp) og prosulfocarb (Boxer) efter 

udsprøjtning. På planteoverfladen blev der fundet henholdsvis 24 og 37 % af 

forventet mængde, mens der på jordoverfladen blev fundet 38 og 66 % af de 

to pesticider. Det, der ikke nåede overfladen, kan være borttransporteret som 

dråber eller efter fordampning. Efter 48 timer var 20 til 40 % af de tilførte pe-

sticider forsvundet fra planteoverfladerne, mens der ikke var forsvundet sig-

nifikante mængder fra jordoverfladerne. Efter 48 timer kunne der i en afstand 

fra marken på 25 m genfindes op til 4 % af den mængde, der var målt i selve 

marken umiddelbart efter udsprøjtning. Dette er væsentligt mere, end hvad 

man ville forvente ved almindelig afdrift jf. tabel 1, der angiver en forventet 

afdrift i denne afstand på under 0,2 %. Pendimethalin og prosulfocarb er pe-

sticider med relativt høje damptryk og for andre pesticider med lavere damp-

tryk må en betydeligt lavere fordampning forventes, men i visse tilfælde må 

fordampning tages i betragtning ved vurdering af den eksponering der vil fin-

de sted på omliggende arealer i forbindelse med sprøjtning. I Asman et al. 

(2003) er bidragene fra afdrift og fordampning til naboarealer sammenlignet 

for pesticider med forskelligt damptryk. Konklusionen er tilsvarende at bidra-

get fra fordampning kan være større end bidraget fra afdrift for flygtige pesti-

cider. En anden konklusion er at fordampning og tørdeposition aftager lang-

sommere med afstanden fra markkanten end afdrift.  

 

Referencer 

Asman W, Jørgensen A, Jensen PK. 2003. Dry deposition and spray drift of 

pesticides to nearby water bodies. Pesticides Research nr 66, Danish 

Environmental Protection Agency, 169 pp. 

Ganzelmeier H, Rautmann D, Spangenberg R, Streloke M, Herrmann M, 

Wenzelburger H.-J, Walter H.-F. 1995. Studies on the spray drift of 



 

 

    

Side 10/11 

 

DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET 
AARHUS UNIVERSITET 

 

plant protection products. Mitt. Aus der BBA für Land- und Forstwirt-

schaft, Berlin-Dahlem, Heft 305. 

Ganzelmeier H, Rautmann, D. 2000. Drift, drift reducing sprayers and spray-

er testing. Aspects of Applied Biology 57:1-10.  

Hobson PA, Miller PCH, Walklate PJ, Tuck CR, Western NM. 1993. Spray 

drift from hydraulic nozzles: the use of a computer simulation model to 

examine factors influencing drift. Journal of Agricultural Engineering 

Research 54:293-305. 

JKI. 2003. 

http://www.jki.bund.de/fileadmin/dam_uploads/_AT/prüfverfahren/

verlust-

mindernde_geräte/rl1233_Verfahren%20zur%20Eintragung%20von%

20Pflanzenschutzgeräten%20in%20den%20Abschnitt%20„Abdrift“%2

0des%20Verzeichnisses%20„Verlustmindernde%20Geräte“.pdf 

JKI 2010. 

http://www.jki.bund.de/no_cache/de/startseite/institute/anwendungs

technik/geraetelisten/verlustmindernde-pflanzenschutzgeraete.html 

Miller PCH, Smith RW, 1997. The effects of forward speed on the drift from 

boom sprayers. Proc BCPC – Weeds. 399-406.  

Jensen, AR, Spliid NH, Svensmark B. 2007. Determination of volatilisation 

(dissipation) and secondary deposition of pesticides in a field study us-

ing passive dosimeters. International Journal of Environmental Ana-

lytical Chemistry  87:913-926. 

Jensen PK, Kirknel E. 1997. Sammenligning af afdrift fra konventionel sprøjte, 

Hardi Twin, Kyndestofte Airsprayer og Danfoil. 14. Danske 

Planteværnskonference 1997. Ukrudt, SP Rapport 7:161-169. 

Nuyttens D, De Schampheleire M, Verboven P, Sonck B. 2010. Comparison 

between indirect and direct spray drift assessment methods. Bio-

systems Engineering 105:2-12. 

Porskamp HAJ, Michielsen JMGP, van de Zande JC. 1997. Driftbeperkende 

spuittechnieken voor de bloembollen. Drift bij én luchtondersteunde 

veldspuit, én spuit met afgeschermde spuitbom en én tunnelspuit voor 

bedden. IMAG-DLO. Rapport dienst landbouwkundig onderzoek, Insti-

tut voor milieu- en agritechniek, 97-08, 36 pp. 

Ucar T, Hall FR. 2001. Windbreaks as a pesticide drift mitigation strategy: a 

review. Pest Management Science 57:663-675. 

Van de Zande JC, Holterman HJ, Huijsmans JFM. 1995. Driftbeperking bij de 

toediening van gewasbeschermingsmiddelen. Evaluatie van de techni-

sche mogelijkheden met een driftmodel. IMAG-DLO. Rapport dienst 

http://www.jki.bund.de/fileadmin/dam_uploads/_AT/prüfverfahren/verlustmindernde_geräte/rl1233_Verfahren%20zur%20Eintragung%20von%20Pflanzenschutzgeräten%20in%20den%20Abschnitt
http://www.jki.bund.de/fileadmin/dam_uploads/_AT/prüfverfahren/verlustmindernde_geräte/rl1233_Verfahren%20zur%20Eintragung%20von%20Pflanzenschutzgeräten%20in%20den%20Abschnitt
http://www.jki.bund.de/fileadmin/dam_uploads/_AT/prüfverfahren/verlustmindernde_geräte/rl1233_Verfahren%20zur%20Eintragung%20von%20Pflanzenschutzgeräten%20in%20den%20Abschnitt
http://www.jki.bund.de/fileadmin/dam_uploads/_AT/prüfverfahren/verlustmindernde_geräte/rl1233_Verfahren%20zur%20Eintragung%20von%20Pflanzenschutzgeräten%20in%20den%20Abschnitt
http://www.jki.bund.de/fileadmin/dam_uploads/_AT/prüfverfahren/verlustmindernde_geräte/rl1233_Verfahren%20zur%20Eintragung%20von%20Pflanzenschutzgeräten%20in%20den%20Abschnitt
http://www.jki.bund.de/no_cache/de/startseite/institute/anwendungstechnik/geraetelisten/verlustmindernde-pflanzenschutzgeraete.html
http://www.jki.bund.de/no_cache/de/startseite/institute/anwendungstechnik/geraetelisten/verlustmindernde-pflanzenschutzgeraete.html


 

 

    

Side 11/11 

 

DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET 
AARHUS UNIVERSITET 

 

landbouwkundig onderzoek, Institut voor milieu- en agritechniek, 95-

15, 44 pp.  

Van de Zande JC Michielsen JMGP, Stallinga H, de Jong A. 2000. The effect 

of windbreak height and air assistance on exposure of surface water via 

spray drift. Proc. BCPC – pests & diseases, 92-97. 

 

 

 

 


