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Rozenteler Henk Paul over Pieton

’Nieuwe spuittechniek geeft
Rozenteler Henk Paul uit Zevenhuizen is bijzonder tevreden
over de Pieton. Het bijzondere van deze nieuwe spuitboom is
dat er niet alleen met vloeistof maar met een
lucht/vloeistofmengsel wordt gespoten. Daarmee wordt een
veel betere doordringing in het gewas bereikt. Vooral voor
dichte gewassen zoals roos vindt hij dat een belangrijk
voordeel. De ervaringen van rozenteler Paul en die van zijn
collega Gerard van Wijk uit Nieuwaal.
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Volautomatisch spuiten
Rozenteler Gerard van Wijk van Rozenbos in Nieuwaal heeft een speciale vaste opstelling van de Pieton. Dit in verband met zijn mobiele teeltsysteem. De rozen staan op
steenwol in de goten, die 12 meter lang en 1,5 meter breed zijn. De rozenstruiken zelf
zijn ongeveer 1,5 m hoog. Hiervoor is een soort spuittunnel gemaakt, vergelijkbaar
met dergelijke spuiten in de fruitteelt. Bij Van Wijk gaan de goten met een snelheid van
ongeveer 5 km per uur onder de vast spuitopstelling door.
Elke week (soms twee keer per week) wordt het gewas bespoten met een speciaal
spuitprogramma. Doordat het volautomatisch gebeurt, kan heel goed ’s avonds worden gespoten. “Spint, witte vlieg en meeldauw kun je heel goed bereiken. De rozenstruiken worden met de goot door een mist van middelen getrokken en van onderen
bespoten. Trips wordt alleen van de bovenkant bespoten. Het resultaat is goed en we
hoeven niet zoveel te spuiten. We hebben veel minder middel (de helft van normaal)
nodig en de ziekten en plagen worden veel beter geraakt. Hierdoor hoeft er niet
‘gewassen’ te worden, waardoor er ook geen middel afdruipt”, zegt Van Wijk, die er nu
enkele maanden mee werkt.

ten worden. Daarna komt de spuitboom

De rozenteler is altijd tegen spuiten

automatisch terug, doordat de slang wordt

geweest, vanwege het aantal middelen en

opgerold op de radiografisch bestuurbare

het iedere week weer opnieuw moeten

elektrische slangenhaspel, die op het

doen. Hij is echter dik tevreden over de

middenpad blijft staan. Voordat de spuit-

Pieton: “Het geeft geen 100% resultaat,

boom naar voren komt, worden eerst de

maar is wel het beste wat er aan spuittech-

aparte gevelspuitdoppen kort aangezet om

niek op de markt is. En omdat er steeds

het gewas aan de gevel goed te spuiten.

minder middelen toegelaten zijn om te

De spuitbomen bij Paul hebben twee maal

stuiven, zijn we weer gaan spuiten. Maar

10 spuitdoppen, die het gewas van onde-

dan willen we het wel goed doen en het

ren, van boven en van opzij bespuiten. De

aantal keren beperken, want daar gaat het

spuitdoppen zijn te verstellen in hoogte en

gewas van naar de knoppen. Dus hebben

in spuithoek, maar ook per twee stuks

we, na ook andere apparaten getest te heb-

(links en rechts) aan of uit te zetten met

ben, voor deze spuitboom gekozen. Met

een kraantje. De rozenteler vindt het een

een gewone spuitboom hadden we wel veel

voordeel dat de druppelgrootte te variëren

geld in onze zak gehouden. Maar wanneer

is door met de drukverandering de verhou-

niet alles geraakt wordt, is dat ook niet

ding van lucht en water in te stellen. Bij

goed, en geven we het geld weer uit aan

een bespuiting tegen spint hoeft hij niet

teveel bespuitingen”.

veel te veranderen aan de standaardafstelling, maar bij heel veel ‘witaantasting’

Samenvatting

zorgt hij wel voor veel meer vloeistof.
Door vermenging van lucht en

Volgens rozenteler Henk Paul geeft de Pieton
geen 100% resultaat, maar is wel het beste

Minder bespuitingen

water geeft de nieuwe spuittech-

wat er aan spuittechniek op de markt is.”
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