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Gødning og bejdsemidler er dyre i indkøb, og 
skal doseres korrekt, for at man får en god 
udnyttelse af dem. 

Hvordan kan du vide om din kartoffellægger 
giver den mængde gødning og bejdsemid-
del, som du forventer? 

Her er en lille guide til at kontrollere syste-
met: 

Placeret gødning til kartofler
Ved placeret gødning, er det meget vigtigt, at 
der gives den samme dosering til alle rækker 
og at det placeres i samme afstand til lægge-
kartoflerne, da de nye kartoffelplanter ellers 
vil vokse uens. 

Fast gødning
Gødningen placeres med tænder eller taller-
kener ca. 5 cm under og 5 cm ved siden af 
kartoflerne. 

Ved fast gødning skal du være opmærksom 
på, at gødningen kan stoppe til i udløbene, 
især i fugtigt vejr. 

Gør det til en fast rutine at rense udløbene 
flere gange hver dag. 

For at kontrollere den rigtige dosering af 
gødning, placeres der en spand under hvert 
udløb, hvorefter maskinen indsås (læs i in-
struktionsbogen). 

Hver spand vejes, og skal indeholde den 
samme mængde gødning. 

Hvis dette ikke er tilfældet, skal maskinen 
efterses for fejl. Undersøg om alle sneglevin-
dingerne i ”udmaderne” er intakte, eller om 
der sidder et fremmedlegeme fast et sted. 

Derefter indsås igen, for at ramme den kor-
rekte dosering af gødning fra alle udløb. 

Flydende gødning
Gødningen placeres med tænder ca. 5 cm 
under og 5 cm ved siden af kartoflerne. 

Ved flydende gødning kan der være proble-
mer med aflejringer og tilstoppede filtre og 
hulplader, derfor skal der være stor fokus på, 
at holde systemet rengjort. Desuden skal du 
være omhyggelig med ikke at få urenheder i 
systemet under påfyldning. 

For at kontrollere om der gives den rigtige 
dosering, fyldes anlægget med vand og der 
måles med et litermål under hvert udløb i et 
minut. Hvis doseringerne ikke er ens på alle 
udløb, kan fejlen formentlig udbedres ved at 
rense systemet for skidt eller ændre hulpla-
derne til en anden størrelse.

NB: Husk at tage forbehold for vægtfylden i 
flydende gødning.

Bejdsemiddel
Påføres kartoflerne for at beskytte mod syg-
domme og skadedyr. Det er vigtigt, at det på-
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Få optimalt udnyttelse af din gødning og dit bejdse.

Kontrol af gødning og 
bejdsemængder
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føres hele kartoflen for at få så god en virk-
ning som muligt.

Flydende bejdsemiddel
Påføres kartoflerne i fugeskæret, med enten 
2 eller 3 dyser. Dyserne skaber en sprøjte-
tåge som kartoflerne falder ned igennem, 
når de lægges, på den måde bliver knolde-
ne ramt fra alle sider. Det anbefales at bruge  
runddyser.

Bejdseanlægget kan være bygget op på for-
skellige måder: 
1.  Simpel opbygning, hvor man arbejder med 

et fast tryk, og der skal køres med kon-
stant fart på traktoren, for at få ensartet 
dosering.

2.  Avanceret opbygning, hvor systemet er 
opbygget med kørselsafhængig computer, 
der selv regulerer doseringen op og ned 
i mængde alt efter fremkørselshastighed, 
så man rammer den samme dosering over 
hele arealet. 

Kontrol af dyser:
For at kontrollere om ydelsen er i orden på 
dyserne, fyldes systemet med rent vand og 
tændes på normalt arbejdstryk. Ved hjælp af 
et litermål, kontrolleres det, hvor stor mæng-
de der kommer ud af hver dyse per minut. 
Desuden skal alle dyser lave et ensartet 
spredebillede. Ved uens mængde og spre-
debillede, skal dyserne skiftes til nye.

•  Pas på at bejdsemidlet ikke bliver forstøvet 
så fint, at det blæser væk!

•  I løbet af arbejdsdagen skal du som chauf-
før holde øje med, at dyserne stadigvæk 

sidder i den rigtige position og ikke er stop-
pet til med jord. 

•  Husk at rådføre dig med din kemikalieleve-
randør, om hvorvidt de forskellige bejdse-
midler kan blandes, så du ikke risikerer, at 
de bundfælder i tanken, og tilstopper slan-
ger og dyser.

•  Husk at bruge omrøring i tanken.  

Pulver bejdsemiddel 
Ved brug af pulver bejdseudstyr fx ZIBO, skal 
der kontrolleres om udløbene giver den sam-
me mængde.
 
For at undgå at bejdsemidlet blæser væk, 
skal nedløbene justeres, så de er tættest 
muligt på kartoflerne.

Pas på, at der ikke kommer fugt i bejdsemid-
let og beholderen!

Gør det til en daglig rutine at rense udløbene 
for klumper af bejdsemiddel.

Sikkerhed
Husk at bruge sikkerhedsudstyr ved arbejde 
med gødning og især bejdsemidler! Sørg for 
at have engangshandsker, kedeldragt, ånde-
drætsværn og sikkerhedsbriller med i trak-
toren. En rentvandsbeholder med vand og 
sæbe til håndvask gør underværker! 

Ved påfyldning af kartofler, gødning og bejd-
se, kan der komme meget støv. Så sørg for 
at støvet blæser væk fra dig og traktorens 
kabine.


