Nieuwe inzichten omtrent spuitwerktuigen
door dr ir E. W.B.van den Muijzenberg
Directeur van het Instituut voor Tuinbouwtechniek
Reeds direct na de oorlog kwamen er mededelingen
uit het buitenland over zeer grote veranderingen in
de wijze van bespuiten in de tuinbouw. Ook in dit
blad zijn hiervan reeds enkele voorbeelden door ir
Floor en dr Leefmans nader beschreven (zie De Tuinbouw 1946, no 2 en 1948, no 5).
De fijne verstuiving met geconcentreerde spuitmiddelen vindt voor veldgewassen steeds meer ingang. De nevelspuit voor boomgaarden zal wellicht
v a n betekenis worden, doch hiervoor zullen zowel de
te bezigen middelen alsook de spuittcchniek nadere
uitwerking behoeven. Ook bij de gewone wijze van
spuiten zijn echter nog verschillende verbeteringen
aan te brengen.
Hij de bespuitingswerkzaamheden kunnen wij
onderscheiden: de tijd, benodigd voor het vullen van
het vat (de tank), de tijd voor het vervoer naar de
plaats waar moet worden gespoten en de tijd voor het
spuiten zelf. Wij zullen deze ieder afzonderlijk bezien
om na te gaan in hoeverre het mogelijk is deze tijden
te bekorten.
De tijd voor het vullen van het vat
Het vullen geschiedde aanvankelijk door water in
emmers te pompen en deze in het vat leeg te gieten.
Om een vat van 1000 liter te vullen had één man
zeker een halfuur à drie kwartier nodig. Bij een goed
werkende motorspuit geschiedt hetzelfde werk met
de snelvuller in 3 à 5 minuten en tegelijkertijd kan de
vooraf reeds afgewogen hoeveelheid poeder of de geconcentreerde vloeistof die het bestrijdingsmiddel
bevat, in het vat worden gebracht. Men kan ook de
vloeistof uit een hoger geplaatst vat laten toestromen
(fig. 1) of een centrifugaalpomp en zo voort gebruiken. Hierdoor wordt de benodigde tijd reeds dusdanig
verkort, dat het niet nodig behoeft te worden geacht
hier verder verbetering in aan te brengen.

trekkers, zo'n belangstelling genoot en vooral in heuvelachtige streken haar betekenis verkreeg. Trouwens
ook iemand, die een klein bedrijf heeft, minder goed
met motoren om kan gaan of moeilijk over water kan
beschikken doordat het terrein heuvelachtig is, zal
er goed aan doen de aanschaffing van een vaste spuitleiding te overwegen. Hierbij kan de pomp dan op
zeer eenvoudige wijze door een electromotor morden
aangedreven.
liet tijdsverlies voor het vervoer van de vloeistof
bracht met zich mee, dat men reeds bij gebruik van
paardenkracht algemeen geneigd was een groter vat
te nemen, wanneer de afstand tot de boomgaarden
lang Mas.
Hij de bespuiting met geconcentreerde oplossingen
zal de betekenis van het vervoer in verhouding tot
vroeger nog meer afnemen.
De tijd voor het spuiten
Het is zeer belangrijk hoeveel tijd men aan het spuiten besteedt, niet alleen met het oog op de duur, doch
bovenal met het oog op het te verwachten effect. E r
wordt wel gezegd, dat wie niet goed spuit, het wel
kan nalaten en hier zit een grond van waarheid in.
Bij een rugspuit moest erop gerekend worden, dat
voor het verspuiten van 1000 liter vloeistof 2 à 3
dagen nodig waren. Bij een vatspuit wordt dit, indien
door twee personen wordt gepompt en de druk op
10 à 15 atm. wordt gehandhaafd, tot ca 1 dag verkort. Bij gebruik van een motorspuit met een een-

De tijd voor het vervoer
Als men bedenkt hoe vroeger met een vatspuit gezwoegd werd, dan blijkt het gebruik van de motortrekker wel een zeer grote verbetering te hebben gebracht. Wel biedt de motortrekker slechts bij uitzondering de mogelijkheid om de aftakas direct door
de motor te laten aandrijven (fig. 2), doch ook aandrijving door een tandrad achter de koppeling zoals
bij de meeste vierwielige en verschillende tweewielige
trekkers (de freesmachines) mogelijk is, wordt in de
regel geen overwegend bezwaar geacht.
Het tijdsverlies voor het vervoer van de vloeistof is
geheel op te heffen door gebruik te maken van een
spuitleiding en dit is dan ook wel een van de belangrijkste redenen waarom de vaste spuitinstallatie, voor
de sterke uitbreiding van het gebruik van motorTiceetcielifte trekker
(Clifford)
met aangebouicde pomp
(Berthoud)
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Spuitmaxt in boomgaard
(Foto John Bean M.F.C. Co).
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slangspomp met een capaciteit van 30 liter/min.,
waarbij ongeveer 20liter per minuut wordt verspoten,
kan men reeds in één uur deze 1000 1vloeistof verspuiten.
Bij de bespuiting door middel van een spuitraain
en een pomp van 200—240 l/min., zoals deze in Engeland wel wordt toegepast, heeft men slechts 5 à 10
minuten nodig. Hierbij worden dan ook vaak vaten
van 2000 liter gehezigd. Ook hier dus weer een sterke
verkorting van de spuittijd.
Door allerlei hulpmiddelen wordt getracht om toch
een zo gelijkmatig mogelijke bespuiting te krijgen,
zodat het effect van de gewone bespuiting met slangen
zoveel mogelijk wordt benaderd.
Bij de nevelspuit wordt het weer een geheel andere
zaak, aangezien hier met kleine hoeveelheden vloeistof wordt gewerkt, bijvoorbeeld 30 liter per ha in
plaats van 3000 liter per ha zoals thans in boomgaarden veelal gebruikelijk is. Hier wordt de betekenis
van de spuitsnelheid geringer en gaat het in de eerste
plaats om de doeltreffendheid van de bespuiting.
Bij het gewone spuiten met een spuitstok begint
men bij grote bomen onder de boom; daarna loopt
men alspuitende om de boom, om zodoende een goede
bedekking van de takken en de bladeren te krijgen.
Bij gebruik van een spuitraam, een spuitmast en
ook een nevelspuit met een in alle richtingen beweegbare spuitmond wordt alleen langs de bomen gereden.
Het is hierbij evenwel in de meeste gevallen noodzakelijk om toch iedere rij van twee kanten te bespuiten, zodat het wel gewenst is dat dergelijke toestellen zijn uitgerust met mondingen naar beide
kanten, wat tot nu toe behalve bij het spuitraam en
sommige spuitmasten veelal niet het geval is.
Of de nevelspuit algemeen ingang zal vinden is
afhankelijk v a n :
1. het vinden van geconcentreerde vloeistoffen, die
wel schimmel- en/of insecten-dodend zijn, doch
bij een technisch uitvoerbare bespuiting geen beschadiging van de planten veroorzaken;
2. de wijze van spuiten, die zodanig moet zijn, dat
een gelijkmatige bedekking van de bomen wordt
verkregen.
In principe geeft deze bespuiting een groter kans op
gevaar, omdat het aflopen van de vloeistof, dat bij de
gewone bespuitingen als een veiligheidsklep werkt,
hierbij ontbreekt.
Bij de fijne verstuiving, bij geconcentreerde spuitmiddelen een vereiste, is dit niet het geval en geeft
een overdosering, die zeer spoedig ontstaat bij ongelijkmatige verdeling over de bomen of het veld, gemakkelijker aanleiding tot verbranding.
Deze wijze van bespuiten staat dan ook nog in de
kinderschoenen. Bij gebruik van een nevelspuit moet
er rekening mee gehouden worden, dat de vloeistofdeeltjes niet groter mogen zijn dan 0,1 mm (100 mu),
terwijl anderzijds deeltjes, die kleiner zijn dan 10 mu
ook zeker niet tot hun recht komen, doordat zij ten
gevolge van de luchtstromingen, die veroorzaakt
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Onder : Motorspuit op smalspoor,
waarvan de tank geruid wordt uit een hoger geplaatst vat

