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Nummer: 42390 

Titel: Plantebeskyttelse i landbrug, sprøjtecertifikat 

Kort titel: Sprøjtec., land 

Varighed: 10,0 dage. 

Godkendelsesperiode: 01-11-2003 og fremefter 

Status (EUU): GOD 

Status (UVM): GOD 

Delmål: Nej 

Multiplan: Nej 

 

 

Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne 

 

Deltageren kan planlægge og udføre hensigtsmæssig plantebeskyttelse i jordbruget, under hensyntagen til 

miljø og sikkerhed samt gældende love og bestemmelser, herunder vælge og anvende personlige 

værnemidler og sprøjtetyper til givne sprøjteopgaver. 

Deltageren kan identificere vigtige kulturplanter og forskellige skadevoldere og her ud fra vælge egnede 

bekæmpelsesmidler og hensigtsmæssige bekæmpelsesmetoder i nærmere givne situationer, herunder 

vælge optimale sprøjtetidspunkter ud fra udviklingstrin, klimafaktorer og eventuelle skadetærskler. 

Deltageren kan ud fra en nærmere given sprøjteopgave vælge dysetype, dysetryk, fremføringshastighed, 

beregne væskemængde og dosering samt udføre kalibrering af sprøjten 

Deltageren kan redegøre for bekæmpelsesmidlers påvirkning af miljøet, og kan løse forskellige nærmere 

givne sprøjteopgaver inden for nærmere angivne tidsfrister. 

 

 

Eventuelt yderligere bestemmelser for certifikatuddannelser 

 

Jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 969 af 28. juni 2016. 

 

Arbejdsmarkedsuddannelser med relevans for uddannelsesmål: 

AI-57-00-01002-00 Plantebeskyttelse i landbrug, sprøjtecertifikat 

 

Målet indgår på nuværende tidspunkt i følgende fælles kompetencebeskrivelser: 

2283 (AI) Landbrugsproduktion (moder-FKB) 

 

Tekster til UddannelsesGuiden 

 

WEB-søgetekst: 

I uddannelsen arbejder deltageren med praktiske og teoretiske færdigheder omkring plantebeskyttelse 

med henblik på at opnå sprøjtecertifikat, herunder kemikaliekendskab, sprøjtekendskab, plantekendskab, 

sygdomme og skadedyr, miljøpåvirkninger, arbejdsmiljø, bekæmpelsesmidler og lovgivning. 

 

Målgruppe: 

Uddannelsen henvender sig til personer inden for landbrugs- og maskinstationsområdet, samt personer i 

virksomheder med tilknytning til disse områder. 

 

Mål: 

Deltageren kan planlægge og udføre hensigtsmæssig plantebeskyttelse i jordbruget, under hensyntagen til 

miljø og sikkerhed samt gældende love og bestemmelser, herunder vælge og anvende personlige 

værnemidler og sprøjtetyper til givne sprøjteopgaver. 
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Deltageren kan identificere vigtige kulturplanter og forskellige skadevoldere og her ud fra vælge egnede 

bekæmpelsesmidler og hensigtsmæssige bekæmpelsesmetoder i nærmere givne situationer, herunder 

vælge optimale sprøjtetidspunkter ud fra udviklingstrin, klimafaktorer og eventuelle skadetærskler. 

Deltageren kan ud fra en nærmere given sprøjteopgave vælge dysetype, dysetryk, fremføringshastighed, 

beregne væskemængde og dosering samt udføre kalibrering af sprøjten 

Deltageren kan redegøre for bekæmpelsesmidlers påvirkning af miljøet, og kan løse forskellige nærmere 

givne sprøjteopgaver inden for nærmere angivne tidsfrister. 

 

 

Varighed: 

10,0 dage 

 

Eksamen: 

 

 

Den danske kvalifikationsramme for livslang læring 

 

Niveau i den danske kvalifikationsramme for livslang læring: 3 

 

Indhold: 

I uddannelsen arbejder deltageren med praktiske og teoretiske færdigheder omkring plantebeskyttelse 

med henblik på at opnå sprøjtecertifikat, herunder kemikaliekendskab, sprøjtekendskab, plantekendskab, 

sygdomme og skadedyr, miljøpåvirkninger, arbejdsmiljø, bekæmpelsesmidler og lovgivning. 

 

Jobmuligheder og videre uddannelse: 

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som 

beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, 

arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte 

handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed 

for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for 

erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit. 

 

Bevis opnås således: 

Beviset tildeles, når deltageren har nået arbejdsmarkedsuddannelsens centralt godkendte 

handlingsorienterede mål. For arbejdsmarkedsuddannelser, hvortil der er udviklet en prøve, vil dette som 

udgangspunkt forudsætte, at prøven er bestået. Der kan dog gives dispensation til prøveaflæggelse. For 

arbejdsmarkedsuddannelser, hvortil der ikke er udviklet en prøve, vil beviset udstedes, hvis underviseren 

vurderer, at deltageren har nået arbejdsmarkedsuddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede 

mål. Endelig kan beviset tildeles på baggrund af en individuel kompetencevurdering (IKV i AMU) med 

mindre, dette forhindres af anden lovgivning. 

 

Uddannelsesinstitutioner som kan tildele bevis: 

Beviset tildeles af offentlige og private uddannelsesinstitutioner, som er godkendt af 

Undervisningsministeriet til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelsen. 

 

Bevistekster 

 

Bevisformat:A6 

Gældende fra:01-01-2004 

Bevistekst:   Indehaveren kan selvstændigt planlægge og ud- 
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   føre hensigtsmæssig plantebeskyttelse i jord- 

   bruget, under hensyn til miljø og sikkerhed, 

   samt gældende love og bestemmelser. 

   Uddannelsesbeviset er samtidig et sprøjte- 

   certifikat, idet uddannelsen opfylder kravene 

   til opnåelse af sprøjtecertifikat i henhold til 

   miljøministeriets bekendtgørelse. nr. 969 af 28. juni 2016. 

 

 

 

Prøver 

 

Gyldighedsperiode: 

02-12-2019 og fremefter 

 

Status (EUU): 

GOD 

 

Status (UVM): 

GOD 

 

Prøveformer: 

Nej 

 

Anden prøveform: 

Nej 

 

Beskrivelse af anden prøveform: 

 

 

Særlig prøve til fjernundervisning: 

Nej 

 

Prøve kan aflægges af selvstuderende: 

Nej 

 

Ingen prøve pga. lav uddannelsesaktivitet: 

Nej 

 

Ingen prøve pga. særlige omstændigheder: 

Nej 

 

Ingen prøve da spørgsmålet om prøver er reguleret af anden myndighed, organisation eller lign.: 

Ja 

 


