Voorkom problemen door te spuiten met goed werkende doppen en schone filters

Controleer nu
filters en doppen
Gewasbeschermingsmiddelen zijn alleen effectief als ze op de juiste
manier zijn gespoten. De keuze maken voor de juiste spuitmachine met
juiste doppen is één. De spuitmachine tijdens het werk goed laten functioneren is twee. Filters en doppen zijn daarbij twee belangrijke schakels.
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 Zichtbare afwijkingen in
het spuitbeeld geven aan
dat de spuitdoppen al lang
hadden moeten worden
vervangen.

Akkerbouwers werken vaak jaren met dezelfde spuitmachine. Onderdelen zoals spuitdoppen doen hun werk ogenschijnlijk goed. De
SKL-keuring haalt fouten en grote afwijkingen eruit, maar die vindt maar om de drie jaar
plaats. Het is verstandig om aan het begin van
het seizoen een aantal zaken te controleren.

Slijtage spuitdoppen

S

Wanneer het debiet van de gebruikte dop
meer dan 15 procent hoger is dan het debiet
van de nieuwe dop moet de oude dop worden
vervangen. Het debiet van een spuitdop kan
eenvoudig worden bepaald door het spuitmiddel op te vangen in een maatbeker en het volume af te lezen. Fabrikanten adviseren om in
ieder geval aan het begin van elk seizoen deze
test uit te voeren. Aan een versleten spuitdop
is met het blote oog vaak niets of nauwelijks
iets te zien. Met een microscoop kan de slijtage van het gat in beeld worden gebracht.

De levensduur van spuitdoppen is eindig. Tijdens gebruik slijt de dop door de wrijving met
het gewasbeschermingsmiddel. De vloeistofverdeling en het spuitbeeld worden hierdoor
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 Uit de letter S afgebeeld
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Combinatie spuitdoppen en filters
De filters van de spuitmachine moeten er voor
zorgen dat verontreinigingen zoveel mogelijk
uit het spuitwater worden gehaald. Filter zijn
verkrijgbaar in verschillende maasgrootte.
Een filter met een kleine maasgrootte zal tot
kleinere delen filteren, maar zal sneller verstopt raken. Een filter met een grotere maas
laat meer vuil door in het systeem. Te grote
vuildeeltjes kunnen problemen veroorzaken.
Spuitdoppen kunnen gedeeltelijk of helemaal
dicht gaan zitten, waardoor het spuitbeeld
ernstig wordt verslechterd. Bij het vervangen
van de spuitdoppen door een model met een
kleinere doorlaat is het soms ook nodig om
een ander filter te monteren. De verkoper van
de spuitdoppen weet welke filter bij welke
spuitdop past. Ook de verschillende filters
van een spuitmachine moeten op elkaar zijn
afgestemd. 

Making Maintenance a Priority

Crop protection products can

time/labor or crop damage.
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tewater geeft meer verontreiniging dan water
uit een bron of leidingwater. Vaker controleren van de filters en een goedwerkend zuigfilter is dan gewenst.

 Een microscoopopname
van het gaatje in een
spuitdop. De bovenste is
nieuw, de middelste is
versleten en de onderste is
beschadigd.

FIGURE 14: An inside look
at nozzle
orifice wear and
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New nozzle (top), worn nozzle (middle) and damaged nozzle (bott

