BANDSPRUTNING
I MAJS
För att skydda miljön och folkhälsan, måste
användningen av bekämpningsmedel minskas
så mycket som möjligt. Två tekniker för minskad
användning av bekämpningsmedel i majs används på
gården Derval, belägen i nordvästra Frankrike. Båda
metoderna inriktas på bandsprutning i raden. Den
första innebär en behandling före uppkomst, den andra
innebär behandling efter uppkomst. Lämplig utrustning
krävs för dessa tekniker, men resultaten visar att
herbicidförbrukningen kan minska med upp till 70%.

Metod 1Kemisk bekämpning i raden före uppkomst
Såmaskinen måste vara utrustad med sprututrustning.
Den kemiska bekämpningen görs samtidigt med
sådden.

Bekämpningsmedelsanvändning
på franska mjölkgårdar

Det franska slättlandets (i motsats till bergsområdet)
mjölkproduktion, representerat av ca 60 000 gårdar
(75% av alla mjölkgårdar) och 80% av den franska
mjölkproduktionen, baseras till stor del på majs och
spannmål (egen eller köpt). Användningen av
bekämpningsmedel beräknas i genomsnitt till cirka
3000 g aktiv substans per hektar UAA (utnyttjad
jordbruksareal). Denna användning utgör inte bara
en risk för förorening av ytvatten och grundvatten,
utan riskerar också att förorena luften. Att minska
användningen av bekämpningsmedel är således inte
bara nödvändigt för miljön, utan bör också gynna
jordbrukare och folkhälsa, och i slutändan gårdens
ekonomi. Möjligheten att genomföra tekniker för
minskad användning av bekämpningsmedel bör
således utvärderas med detta i åtanke, och bör omfatta
ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter, för att
säkerställa ett hållbart produktionssystem.

Ogräsbekämpning i majsraden:
två metoder

På gården Derval används två tekniker för att minska
användningen av bekämpningsmedel i majsproduktionen. Båda teknikerna fokuserar på kemisk
behandling enbart i raden, och kombinerar
bandsprutning och mekanisk radhackning. Den första
tekniken syftar till att minska dosen bekämpningsmedel
genom att fokusera på behandling före uppkomst,
i ogräsens tidiga utvecklingsstadier. Gynnsamma
väderförhållanden är mycket viktigt för denna metod.
Den andra tekniken syftar till att minska användningen
av bekämpningsmedel, genom att behandla endast i
raden efter uppkomst.
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Metod 2Kemisk bekämpning i raden efter uppkomst
I samarbete med en teknisk skola har Derval KTC
byggt en speciell ramp på 9 meter, som används efter
uppkomst när majsen har 3-4 blad.

Efter den kemiska ogräsbekämpningen görs en
mekanisk hackning mellan raderna.
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Effekter
Metod 1

Metod 2

Behandling före uppkomst

Kemisk bandsprutning

ingen

Behandling efter uppkomst

Mekanisk, radhackning

Kemisk bandsprutning + Mekanisk radhackning

Fördel

Reduktion med 70% av normaldoser till majs
Ingen skördesänkning observerad

Reduktion med 70% av normaldoser till majs
Ingen skördesänkning observerad

Svaghet

Kräver såmaskin med sprututrustning
Risk för igensättning av sprutmunstycken
Ett antal mekaniska radhackningar
Behov av GPS

Kräver speciell ramp för bandsprutning
Ett antal mekaniska radhackningar

Rekommendationer av Bruno Couilleau, odlingsansvarig på Derval
Användning av GPS på traktorn är en verklig fördel
för effektiviteten i den första metoden, dvs behandling
före uppkomst. Denna metod är dock mer känslig
eftersom det finns risk för igensättning av
munstyckena under behandling, och det är svårt att
kontrollera.
När ogräsbekämpningen görs efter uppkomst kan
man välja ogräsmedel med hänsyn till vilka ogräs
som finns. Men, det kan vara nödvändigt att göra mer
än en mekanisk radrensning (hackning), beroende
på ogräsförekomst. Denna metod används ändå
mer och mer av lantbrukare som tillverkar sina egna
sprutramper.
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