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Woord vooraf

InhetkadervanhetMeerjarenplan Gewasbescherming (MJP-G)isindeperiode 19911995hetDLO-onderzoeksprogramma 'Emissiebeperkendetoedieningstechieken'uitgevoerdin opdracht vandeDirectie Wetenschap en Technologie vanhetministerie van
LNV.Hierin waren meerdereprojecten vanDLO-institutenenproefstations ondergebracht,diealleeenrelatiehaddenmethethoofddoel vanhetprogrammaomdeemissie
vanbestrijdingsmiddelen tereduceren.Hetproject SC-7246 'Chemisch onderzoek bij
verbetering van toedieningstechieken' viel onder dit DLO-programma. Dit SC-DLO
projecthado.a.totdoelomdienstverlenendtezijn aanprojecten vanandereinstellingen
die zelf niet over de benodigde kennis en analysemogelijkheden beschikten.
In dit kader heeft het Proefstation voor de Boomkwekerij (thans Boomteelt
Praktijkonderzoek, BPO)teBoskoopinsamenwerkingmetDLO-StaringCentrum(SCDLO) twee experimenten opgezet (proeven BP 4300-4 en BP 4300-5) met als doel
dedrift naarwaterlopentemetenbijverschillendegangbareennieuwe spuittechnieken.
Dezeproeven zijn in 1993en 1994 uitgevoerd, waarbij SC-DLO technische bijstand
verleende en de chemische analyses verzorgde.
Daarnaast zijn door SC-DLO in 1993 en 1994 voor de werkgroep 'Emissies van
bestrijdingsmiddelen en meststoffen in de boomteelt' in de Boskoopse regio tijdens
tweebespuitingen oppraktijkpercelen metingenuitgevoerd voorhetkwantificeren van
dedrift naar waterlopen. De werkgroep bestond uit leden van de Kring Boskoop van
deNederlandseBondvanBoomkwekers,vertegenwoordigers vanhetHoogheemraadschap van Rijnland, medewerkers van BPO en SC-DLO.
Samenvattingen van, voor de praktijk en het beleid, belangrijke resultaten van deze
meetserieszijnreedsinvakbladenenindeMJP-G-rapportages verschenen.Ditrapport
vormt een achtergronddocument waarin de uitvoering en de resultaten van de
driftmetingen gedetailleerd zijn beschreven.
De proeven werden uitgevoerd door: SC-DLO, BPO te Boskoop en het
Hoogheemraadschap van Rijnland.

Samenvatting

De tuinen in het Boskoopse sierteeltgebied zijn meest omgeven door (zeer)brede
watergangen waarbij de gewassen tot op de rand van de sloten worden geteeld met
deplantrichting loodrecht opde sloot.Tijdens bespuitingen met bestrijdingsmiddelen
is de kans op verontreiniging van het oppervlaktewater via overwaaien (drift) van
spuitvloeistof dan ook relatief groot. Bij het begin van het huidige onderzoek waren
geen meetwaarden van driftpercentages beschikbaar. Plannen van het HoogheemraadschapvanRijnland ommetregelgevingdeemissiesnaarhetoppervlaktewaterterug
tedringenmaaktenhetnodigominzichttehebbenindedriftpercentages bijdegangbare
spuittechnieken in de Boskoopse regio. De in het Meerjarenplan Gewasbescherming
(MJP-G)geformuleerde doelstellingomdeemissieinhetjaar 2000mettenminste90%
te reduceren vormden eveneens aanleiding om de drift naar het oppervlaktewater bij
verschillende spuittechnieken via metingen vast te stellen.
Inhetkader vanhet toelatingsbeleid worden driftpercentages gehanteerd die gemeten
zijnbij, ofomgerekend wordennaareenstandaardsituatie.Indevoorgestelde definitie
voordestandaardsituatieligthet 1 mbredewateroppervlak, waarvoordebelastingmet
middel wordt berekend tussen 1,75 en 2,75 m afstand vanaf de laatste spuitdop (of
gewasrand).Dedriftpercentages naardit(referentie)vlakvormeneengeschiktcriterium
om de spuittechnieken te vergelijken.
Driftpercentages wordenin% vandeareïekedoseringuitgedrukt,waarbijvoordosering
inhetalgemeendedoseringactievestofinkg/hawordtgenomenomdatdebespuitingsadviezenookinkg/hawordengegeven.Indeboomteeltzijnbespuitingsadviezenechter
nogsteedsgebaseerdopdeconcentratievanhetbestrijdingsmiddel indespuitvloeistof,
waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen spuittechnieken (met verschillende
volumes verspoten vloeistof). Voor het berekenen van de belasting van het slootoppervlak met de hoeveelheid (massa) bestrijdingsmiddel is in deboomteelt dus ook
de vloeistofdosering en de concentratie middel in de spuitvloeistof van belang. Met
hetoogopstandaardisatievandeweergavevandriftpercentages zijnde driftpercentages
in het rapport gegeven in % van de areïeke dosering spuitvloeistof, zoals in de
akkerbouw en andere vollegrondsteelten gebruikelijk is.
In een tweetal experimenten zijn in 1993en 1994metingen verricht bij bespuitingen
meteenveldspuitvoorzienvanverschillende spuitdoppen.Bijdeeersteseriemetingen
in 1993werdalleeneendopmeteengrof druppelspectrum getest (AlbuzAPG60met
een AMT 15020 wervelplaatje). Bij de gegeven omstandigheden en instellingen
(spuitdruk3bar;vloeistofdosering 1810l/ha;windsnelheid3m/s;windrichting vrijwel
loodrecht opdesloot en een spuitboomhoogte van 1,3 m) werd een zeer lage drift op
denaastliggendeslootgemeten.Degemiddeldedriftnaarhetreferentievlak was0,14%
van de areïeke dosering (is de dosering vloeistof per eenheid van oppervlak) meteen
maximum waarde van 0,28% op 1,7 m afstand. Bij de meetserie in 1994 werd met
dezelfde dopen onder nagenoeg gelijke condities een drift van gemiddeld 1,34% van
de areïeke dosering vloeistof naar het referentievlak gemeten. Bespuitingen met een
nog grover druppelspectum (Delavan Raindrop-dop) gaf bij de proef in 1994 een

gemiddelddriftpercentage naarhetreferentievlak van0,23%.Vanwegedegrotedruppels
zijn zowel deAlbuz-dop als deRaindrop-dop minder geschikt voor hettoepassen van
spuitoplossingen met bestrijdingsmiddelen.
Eenmeerrealistischbeeldvandedrift bij 'normalegewasbespuitingen' werdverkregen
tijdens debespuitingen in 1994met dein de vollegrondsteelten veel gebruikte TeeJet
XR 11005 spleetdop. Met deze dop werd een drift van gemiddeld 5,9% naar het
referentie vlak berekend bij een druk van 3 bar, een vloeistofdosering van 700 l/ha,
een gemiddelde windsnelheid van 2,4 m/s onder een hoek van 80° op de slooten een
spuitboomhoogte van 1,3 m.
In 1994werd in een experiment dedrift bij spuiten met eenhandgedragen spuitboom
met vier TeeJet 11003 spuitdoppen (2 m werkbreedte, spuitboom evenwijdig aan de
sloot)vergeleken metdedrift bij spuitenmeteen spuitgeweer. Bij despuitboom werd
een gemiddelde drift van 1,7% naar het referentievlak berekend bij de volgende
condities:spuitdruk3bar,vloeistofdosering 840l/ha,boomhoogte0,65m,windsnelheid
2,4-4,2 m/s, windrichting 50-80° op de sloot. Bij het spuitgeweer bleek de
bewegingstechniek vandetoepassereengroteinvloedtehebbenopdedrift. Gemiddeld
wasdedrift bijhet spuitgeweer 1,3 tot2,1maal hogerdanbijdegedragen spuitboom.
Deze verschillen moeten echter nog beter onderbouwd worden, daar het aantal
bespuitingen onder gelijke omstandigheden te gering was.
Een50%openwindscherm vankunststofdoek (zoalsOstend-net),geplaatstopderand
van het perceel, reduceerde de drift naar het oppervlaktewater bij alle onderzochte
spuittechnieken duidelijk. In het algemeen nam het percentage reductie iets af bij
toenemende afstand tot de spuitdoppen. Rond de afstand van het referentievlak (op
1,7 tot 2,7 mvanaf delaatste spuitdop) was de gemiddelde reductie bij de spuitboom
en het spuitgeweer respectievelijk 60 en 68%Bij de proef met de veldspuit in 1994
werd bij de TeeJet 11005 doppen zelfs een reductie van gemiddeld 88% gemeten.
Toevoegen vandediepblauwekleurstof Brilliant Black alstracer voorhet meten van
drift vanspuitvloeistof heeft eenzeerdemonstratievewaarde.Hetsterkmetde afstand
afnemende depositiepatroon isdirectzichtbaar enzeerlagedeposities (tot0,01%)zijn
nog zichtbaar op stroken wit papier.
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1 Inleiding

Eénvanderoutesvanverontreiniging vanoppervlaktewater met bestrijdingsmiddelen
is overwaaien van spuitvloeistof bij de toediening (spuitdrift over korte afstand). In
het Meerjarenplan Gewasbescherming (MJP-G, Ministerie van LNV, 1991) wordt
geschat dat bij de vollegrondsteelten, zoals de boomteelt en sierteelt, 1tot 19%van
deareïekedoseringindeaangrenzendeoppervlaktewaterenkanwaaien.Dezewaarden
berusten voor deboom- en sierteelt echter op zeer weinig of geen metingen voor de
diversetoedieningstechnieken ensituaties.HetMJP-Gvermeldttevensdatdezeemissie
vanbestrijdingsmiddelen naarhetoppervlaktewaterinhetjaar2000mettenminste90%
moet zijn verminderd. De in het MJP-G voorgestelde 39%reductie van het gebruiksvolume in de boomteelt (MJP-G, Ministerie van LNV, 1991, pag. 203) is dus
onvoldoendeomdezeemissievermindering tehalen.Nieuwe,driftarme spuittechnieken
zullen eveneens een belangrijke bijdrage moeten leveren. Om vergelijkingen met de
gangbare technieken (is referentiewaarde in MJP-G) mogelijk te maken moest de
bestaande situatienogworden gekwantificeerd. Eenbeterekwantificering vande drift
bijverschillende spuitsystemen werdeveneensaanbevoleninhetrapport; 'Beschrijving
emissieroutesvanuitboomteeltgebiedennaarhetoppervlaktewaterinderegioBoskoop'
(V.E.K., 1992).
Indeperiode 1993-994zijndoorhetProefstation voordeBoomkwekerij,DLO-Staring
CentrumenhetHoogheemraadschap vanRijnland drieexperimenten entwee praktijkmetingen uitgevoerd om de gewenste gegevens over de drift van spuitvloeistof naar
waterlopentevergaren.Naastdemetingenvandedrift bijdegangbare spuittechnieken
is ook gekeken naar alternatieve spuitmethoden of maatregelen die de drift bij
bespuitingen kunnen beperken en die op korte termijn in de praktijk kunnen worden
ingevoerd.
InderegioBoskoopwerdenbespuitingenvanvolledigetuinenvaakuitgevoerddooreen
aangepasteveldspuitvoorakkerbouwbedrijven vaneenplaatselijkloonbedrijf.Dezespuit
was reeds voorzien van driftarme doppen om de drift naar de waterlopen bij de
noodzakelijkegrotespuitboomhoogtetebeperken.Dedriftzoumogelijknogverderzijn
tereducerendooreenschermvankunststofdoek langsdeslootkantteplaatsen.Ditsoort
schermenwordeninderegioreedstoegepastalswindbrekervoordegewassenenzouden
dus een dubbel doel kunnen dienen. Met deze spuitmachine zijn in combinatie met
windschermenenmeerderetypenspuitdoppendriftmetingen uitgevoerdin1993en1994.
Demetingen enresultaten vandezeexperimenten wordenbeschreven inhoofdstuk 2.
IndeBoskoopseregiowerdtentijdevandestartvanhetonderzoekhetgrootstedeelvan
de bespuitingen door de tuinders zelf in handwerk uitgevoerd met een hoge-drukspuitgeweer(afhankelijk vandeuitvoeringookwelspuitpistoolofspuitstokgenoemd).
GedurendeeenbespuitingvaneenpraktijkperceelmethetmiddelOrthenein1993enbij
bespuitingentijdenseenspeciaalopgezetexperimentin 1994werdenmetingengedaan
omeenindicatietekrijgenvandedriftnaarhetoppervlaktewaterbijdezespuittechniek.
Bijhetspecialeexperimentwerdookbekekenofeenwindschermvankunststofdoek op
deslootkantdedrift naardewaterloopkanreduceren.
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De spuittechniek met een gedragen spuitboom, voorzien van spuitdoppen, zoals
gebruikelijk bij de vollegrondsteelten, zou naar verwachting goed bruikbaar zijn in
de Boskoopse situatie en een geringere drift geven dan het spuitgeweer. De keuze
van spuitdoppen met een minder driftgevoelig druppelspectrum (gelijkmatiger en
grovere druppels) dan die van een spuitgeweer met zijn hoge drukken (tot 40 bar)
en de naar beneden gerichte spuitkegels rechtvaardigen de verwachte lagere drift
bij de gedragen spuitboom. De metingen en de resultaten met het spuitgeweer in
de praktijksituatie zijn beschreven in hoofdstuk 4 en die voor het experiment met
het spuitgeweer in vergelijking met een gedragen spuitboom in hoofdstuk 3. De
spuittechniek met een gedragen spuitboom is ook getest opeen praktijkperceel. De
uitvoering van deze bespuiting en de resultaten zijn beschreven in hoofdstuk 5.
Bij de driftmetingen werd de levensmiddelenkleurstof Brilliant Black als tracer
gebruikt, behalve bij de praktijkbespuiting met Orthene. Depositiemetingen met
Brilliant Black zijn gelijkwaardig met of zelfs nauwkeuriger dan depositiemetingen
met actieve stoffen (Smidt et al., 1997) en geven een grote besparing op de
analysekosten. Deposities van de kleurstof Brilliant Black op collectoren van
filtreerpapier of overhead sheet zijn stabiel in zonlicht (Smidt en Smelt, 1994) en
vervluchtigen niet, eigenschappen die voor bestrijdingsmiddelen vaak niet gelden.
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2 Proef met een aangepaste veldspuit

2.1 Doelstelling en opzet
Voor de bespuiting van een gehele tuin (o.a. voor bestrijding van de taxuskever)
wordt in het Boskoopse teeltgebied door telers vaak gebruik gemaakt van een
aangepaste veldspuit die in één werkgang de volle breedte van een tuin bespuit. In
de regio Boskoop werd een zelfrijdende Delvano-veldspuit van loonwerk- en
mechanisatiebedrijf Voets alsenigemachinevoorditdoelgebruikt.Deboomhoogte
kon extra hoog worden ingesteld om zonder inklappen van de spuitboom over hoge
gewassen, beregeningsinstallaties en andere obstakels te kunnen bewegen.
In 1993 en 1994 zijn op de tuin van het Proefstation voor de Boomkwekerij twee
series metingen uitgevoerd om het overwaaien van spuitvloeistof naar het
slootoppervlak tijdens bespuitingen metdezeveldspuittekwantificeren. Tevenswerd
onderzoek verricht naar de invloed van twee varianten van een windkerend scherm
opdedrift naardesloot.Daartoewerden tweeschermen opeenperceel opgebouwd.
Deconstructiemoestdusdanigzijn dathetvoorpermanentgebruikgeschiktis.Voor
degelijke experimenten moet het perceel meerdere malen met een middel of een
kleurstof kunnen worden bespoten. Dit is op een praktijkperceel niet te
verwezenlijken. Daarom werd besloten om deproeven uit te voeren op een terrein
op het Proefstation dat tijdelijk niet werd beteeld en met kort gras was begroeid.
Het perceel ligt naast een ruim 10mbrede sloot waarop de depositiemetingen zijn
uitgevoerd.

2.2 Proef 1993
2.2.1 Proefopzet (BP 4300-4)
Op een strook van 80 m x 16 m werden op 0,6 m vanaf de slootrand twee typen
schermen opgesteld, elk met een lengte van 20 m. De 0,6 m ruimte tussen de
schermen en de slootrand werd uit praktische overwegingen gekozen: a) omdat de
palenvoorhetschermnietindehoutenbeschoeiingvandeslootkantkondenworden
geplaatst en b) voor de onderzoekers om collectoren voor spuitvloeistof te kunnen
plaatsen. De twee typen schermen bestonden uit een grof (50% dicht) en een fijnmazig (70% dicht) kunststof-doek (Ostend-net). De schermen werden aan palen
bevestigd toteenhoogtevan 1,60 m.Aandeonderzijde bleef een strook van0,15 m
open. Het kort gemaaide gras dichtte deze opening enigszins af.
Destrookgrondwerdonderverdeeldinvierveldenvanelk20mlengte(fig. 1).Veld
1lag terhoogte vanhet fijnmazige scherm en veld 2ter hoogte vanhet grofmazige
scherm. Naast veld 3 en 4 stond geen scherm. Veld 3 werd niet bespoten om
overdracht van drift van het gedeelte zonder scherm naar die met scherm te
voorkomen. Op veld 3 werd de meteomast voor de windwaarnemingen opgesteld.
Veld 4 werd gebrukt voor de metingen zonder scherm. De bespuitingen begonnen
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steeds bij veld 1,waarna richting veld 4werd gereden. Ter hoogte van veld 3werd
detoevoervandespuitvloeistof vanuitdecabineonderbroken enterhoogtevanveld
4 weer aangezet.
Elkebespuitingvaneencombinatievandopenschermvariantwerdviermaalherhaald,
waarbij voor elke herhaling drie spuitgangen werden uitgevoerd vóór de depositiecollectoren werden verzameld (tabel 1). Meerdere spuitgangen per herhaling zijn
nodig om variaties in windsnelheid enigszins te elimineren.
Tabel 1 Proefopzet met de veldspuit met doptypeAlbuz in 1993
Schermvariant
herhalingen
schermloos
50% dicht scherm
70% dicht scherm

Aantal
per herhaling
4
4
4

Aantal spuitgangen
3
3
3

2.2.2 Spuitapparatuur en instellingen
Het perceel was te smal voor de veldspuit om met volledig uitgeklapte bomen te
rijden. Daarom werd met aan weerszijden half uitgeklapte bomen gereden. De
spuitbomen waren verdeeld in 3mbrede segmenten met elk 6 spuitdoppen (dopafstand 0,5 m). Er werd gespoten met twee segmenten van de linker spuitboom (12
doppen),6mwerkbreedte.Dedrukregeling vondper segmentplaats zodat afsluiten
ofopenenvansegmenten gééndrukvariaties gafbij despuitdoppen.Deboomhoogte
werd ingesteld op 1,3 mboven de grond. Tijdens het rijden schommelde de trekker
licht; deboomhoogte varieerde daardoor tussen 1,2 en 1,5 m).De spuitboom kwam
tijdens de bespuitingen geen enkele keer boven het scherm uit. Om de veldspuit
gelijkmatig langs het scherm te laten rijden was als richtlijn voor debestuurder op
7,5mvandebeschoeiingeenrood-witlintgespannen.Delaatstedopbleef daardoor
keurig op 0,5 m afstand van het scherm.
Aan de spuitboom waren Albuz APG60(zwart, tophoek 60°) spleetdoppen gemonteerd, waarin eenwervelplaatje AMT 15020was geplaatst omeen grof en daardoor
weinigdriftgevoelig druppelspectrum teverkrijgen. Demachinewerdzoveel mogelijk
ingesteld als gebruikelijk in depraktijk voor taxuskever-bespuitingen. Twee dagen
voor develdproef werd de afgifte van4doppen gemeten (3,7l/min bij 4,0bar).Op
deproefdag werd de druk (per vergissing) ingesteld op4,5 bar.Uit tabellen van de
Albuz APG 60dopwerd afgeleid dat devloeistofafgifte bij 4,5 bar 3,9 l/min is.De
rijsnelheidvandespuitcombinatie werdsteedsopgemeten doordetijd overuitgezette
trajecten van 20 m met een stophorloge op te meten. Met de gemiddeld gemeten
rijsnelheid van2,6km/uur,eendopafstand van0,5meneendopafgifte van3,9 l/min
werd een vloeistofgift van 1810 l/ha berekend. Nadat alle bespuitingen waren
uitgevoerd zat er nog ongeveer 50 1 vloeistof in de tank. Met de berekende
vloeistofafgifte van 1810l/hazou voor detotaal bespoten oppervlakte van 0,432ha
ongeveer 7801nodig zijn geweest. Dezewaarde stemde goed overeen met detotaal
aangemaakte hoeveelheid spuitvloeistof (800 1)en de resthoeveelheid.
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2.2.3 Bereiding spuitvloeistof en controle
De spuitoplossing werd bereid door 2,5 kg Brilliant Black opte lossen in ongeveer
6001 water. Omdetank tevullen werd de aanzuigkorf van demachine in de watergang geplaatst. Dehoeveelheid kleurstof werd geleidelijk toegevoegd onder voortdurendrondpompen vandespuitvloeistof. Ommogelijke effecten van formuleringsproducten te simuleren werd 0,1%uitvloeier (0,5 1 Agral LN) toegevoegd. Twee
minuten na de bereiding van de spuitvloeistof is een tankmonster genomen.
Vervolgens werd direct voor iedere bespuiting een hoeveelheid spuitvloeistof
opgevangen uitdeverstvan detankverwijderde dopomeenmogelijke verandering
in de concentratie in de verspoten vloeistof te kunnen bepalen. Vóór de start van
de derde herhaling bleek er te weinig vloeistof in de tank te zitten. Hierop werd
ongeveer 200 1 water uit de sloot opgezogen en werd er tijdens het rondpompen 1
kg Brilliant Black en 0,25 1 uitvloeier toegevoegd. Na twee minuten mengen werd
er weer een tankmonster genomen. Na het doorspoelen van de spuitleidingen werd
kort vóór de herstart van het spuiten een derde dopmonster genomen. Het vierde
dopmonster werd aan het begin van de vierde herhaling genomen. De gemeten
tankconcentraties waren4,00g/lvoordebespuitingen vandeeerstetweeherhalingen
en4,28 g/l voor delaatstetwee herhalingen Dewaarden kwamen goed overeen met
de berekende tankconcentratie van 4,16 g/l.

2.2.4 Depositiemetingen
Dedepositie (drift) werd bepaald op collectoren die waren geplaatst voor en achter
het scherm, op het slootoppervlak en aan de overzijde van de sloot. Voor de
depositiemeting op het slootoppervlak waren drijvers (0,50 m x 9,00 m) van hout
en tempex geconstrueerd. De drijvers lagen dwars over de ruim 10 m brede sloot
(fig. 1).
Ophetgedeeltevanhetperceelzonder schermwerddedepositiegemetenop dezelfde
posities als op de gedeelten met scherm. Op deze manier kon het beste de invloed
van het schermdoek op de depositie naast het perceel worden beoordeeld. Op het
perceelsoppervlak (langsdeslootkant)isperschermvariant(fijn, grofofgeenscherm)
dedepositieopvierplaatsenvóórenachterhetschermgemeten.Decollectoren vóór
het scherm (bespoten veld) lagen op 0,35 m afstand vanaf de laatste spuitdop. De
collectoren achterhetschermbevonden zichopdehoutenbeschoeiing0,45machter
het scherm en 0,95 m vanaf de laatste spuitdop. Op het slootoppervlak waren per
schermvariant meetraaien uitgezet op de twee drijvers. De collectoren werden op
gemarkeerdeposities bevestigd: 1,1 -2,6 -5,1 -7,1 -9,1 mvanaf deoever (d.i.2,23,7 -6,2-8,2 - 10,2mvanaf debuitenste spuitdop).Eenmeetpositie op 1,7 mvanaf
de spuitdop werdbij het gedeelte zonder scherm toegevoegd vanwege de mogelijke
toepassingvandemeetwaarden vandevariant 'zonderscherm' alsvalidatie-setvoor
het driftmodel IDEFICS (Holterman et al., 1994). Aan de overzijde van de sloot,
op 10,6mafstand, warenop0,5mbovendebeschoeiingcylindervormigecollectoren
( 0 0,06 mx0,10 m)van roestvrijstaalgaas opgehangen (fig. IB). Deze collectoren
geven een indicatie van eventuele drift over grote afstand.
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Fig. 1 Schets vandeplaats van de depositie-collectoren (O en O) tijdens deproef met de
veldspuit in 1993. Bovenaanzicht (A) en zijaanzicht (B)

16

Decollectoren voordedepositievanspuitvloeistof bestondenuitstroken fïltreerpapier
(0,40mx 0,08 m),die met knopspelden optempexplaten (0,50 m x0,10 m) waren
bevestigd.Derechthoekige collectoren werdenparallel aanderijrichting gelegd.Om
wegwaaien te voorkomen werden de 2cm dikke tempexplaten op hetperceel en op
debeschoeiing met stalen pennen in de grond verankerd. Opde drijvers werden de
tempexplaten met filtreerpapier vastgehouden door elastische koorden, die over de
vollelengte opdedrijvers warengespannen.Dedrijvers werdenmettouw aanbeide
oevers verankerd. Naiedere herhaling (met 3 spuitgangen) werden de drijvers naar
de oever van het perceel aan de overzijde getrokken. De stroken fïltreerpapier en
degaascylinders werden individueel verzameld in glazenpotten met schroefdeksel.
Destroken fïltreerpapier gelegenophetperceel endebeschoeiing werden verzameld
in plastic zakken.

2.2.5 Extractie, analyse en berekening van de depositie
InhetlaboratoriumvanSC-DLOwerdendecollectoren geëxtraheerd en geanalyseerd.
De stroken filtreerpapier werden per stukboven een glazenpot (750ml) in stukken
van ongeveer 2 cmx3cm verknipt, waarna 50 of 150ml gedestilleerd water werd
toegevoegd, afhankelijk van de belading met kleurstof. Depotten bleven 24 uur in
hetdonker staanenwerdenenigemalenvoorzichtig omgezwenkd.De filtreerpapierextracten werden gefilterd (Millex HV-13, 0,45 urn,Millipore) vóór deanalysemet
een spectrofotometer (LKBUltrospec4050,Pharmacia Biotech).Deabsorptie werd
gemetenbij572nm(lichtweg 1 cm)endeconcentratieBrilliantBlackwerdberekend
meteencalibratielijn diegemaaktwerdmetstandaardoplossingen bereiduit dezelfde
chargeBrilliantBlack(ref.nr.S044852,EurocertBrilliantBlack,Warner Jenkinson
Universal Foods B.V.) alswaarmeedespuitoplossingen warenbereid.De vloeistofdepositie op een collector werd berekend uit de concentratie in het extract, het
extractie-volume, de oppervlakte van de collector en de concentratie in de
spuitoplossing met de formule:
C xV
D =

T—FT

(1)

C.x O
D - gedeponeerd volumespuitvloeistof (depositie)pereenheid collector-oppervlak
(^1/cm2)
Ce - concentratie kleurstof of bestrijdingsmiddel in extract van collector (mg/l)
Ve= volume extractiemiddel (1)
C, = concentratie kleurstof of bestrijdingsmiddel in spuitoplossing (g/l)
Oc = oppervlak collector (cm2)
Dedriftpercentages werdenberekenduitde(procentuele)verhouding vandegemeten
depositie opeencollector endeberekende vloeistofdosering, beidepereenheid van
oppervlak (areïeke dosering).
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2.2.6 Weersomstandigheden
Tijdens debespuitingen washet zonnig weermet afentoe een wolkje. Er stond een
zwakke westelijke wind vrijwel loodrecht opde sloot.Detemperatuur schommelde
tussen 18en 20°Cenderelatieve luchtvochtigheid wasrond 50%.De windsnelheid
en de hoek van de wind op de sloot werden continu geregistreerd door roterende
cupanemometers en een elektronische windvaan, dieop veld 3waren geplaatst. De
waarnemingen (tabel 2)werden geregistreerd overperiodes van 10seconden enper
minuutgemiddeldmeteenCampbell datalogger.Dewindsnelheidisopvierhoogten
gemeten in verband met de mogelijke toepassing van de depositiewaarden in de
validatie van het driftmodel IDEFICS (Holterman et al., 1994).
Tabel2 Gemiddelde windsnelheid op vier hoogten en gemiddelde windrichting op 2,5 mhoogte
tijdensde metingen met de veldspuit in 1993
Herhaling

1
2
3
4

Tijd
(uur)

11,28 - • 11,42
12,34 - • 12,46
14,03 - 14,16
14,50 - • 15,04

Windrichting
t.o.v. sloot

Gemiddelde windsnelheid (m/s)
0,5
m

1,0
m

1,5
m

2,0
m

O

1,7
2,0
2,0
2,1

2,0
2,5
2,4
2,4

2,3
2,8
2,7
2,7

2,7
3,2
3,0
3,1

79
83
83
89

2.2.7 Resultaten en discussie
Opdecollectoren die ophetbespoten deel van hetperceel waren geplaatst (op 0,35
mafstand vanaf debuitenste dop) werdeen gemiddelde depositie van 17,94ul/cm2,
(variatiecoefficiënt, VC= 12%)gemeten.Ditkomtovereenmeteen vloeistofdosering
van 1794 l/ha en is aanzienlijk lager dan de berekende 3 x 1810 = 5430 l/ha. Bij
een boomhoogte van 1,3m en spuitdoppen met een tophoek van 60°is theoretisch
aandebuitenkantvandebespoten strookookgeenvolledigedoseringmogelijk door
onvolledige overlap van de spuitkegels. De dosering is in theorie ongeveer 1/3 van
de volle dosering, wat goed overeenkwam met de gemeten depositie op de
collectoren. Voor het berekenen van de benedenwindse depositiepercentages is de
berekende (areïeke) dosering van3x 1810l/haalsreferentie genomen.Deberekende
depositiepercentages op de meetposities zijn weergegeven in tabel 3. De waarden
op0,95 m afstand geven het gemiddelde van vier collectoren (VCvan 10tot53%),
deoverige waarden zijn de gemiddelden van twee collectoren waarvan de waarden
meestal minder dan een factor 2 verschilden maar soms ook wel een factor 5.
Dekleuring vandefiltreerpapierstroken wasinhet algemeen geringtotzeer gering,
met name op de collectoren op meer dan 3,7 m afstand. Daarom werden eerst alle
collectoren vanherhaling 1 geanalyseerd omtebeoordelen of de kleurstofdepositie
welaantoonbaar was opdeverst gelegen collectoren. Vanaf 3,7 mafstand vanaf de
buitenste spuitdop bleek de depositie op alle collectoren beneden de detectiegrens
(0,03% van de areïeke dosering) te liggen (tabel 3). Daar de wind (belangrijkste
variabele factor bij drift) tijdens de andere bespuitingen nauwelijks in kracht was
toe- of afgenomen en dus dedepositie nauwelijks anders zou kunnen zijn (wat ook
18

te zien was aan dezeer geringe kleuring), werdbesloten omdecollectoren van 6,2,
8,2 en 10,2 m van de andere herhalingen niet te analyseren .
Uitdecijfers voordesituatiezonderschermblijkt datonderde proefomstandigheden
de windafwaartse depositie op het slootoppervlak erg laag was (maximaal 0,28%)
en zeer sterk afnam met de afstand. Het plaatsen van een scherm verminderde de
depositie op 0,9 m afstand met gemiddeld 60 tot75%.
Tabel 3 Benedenwindse depositie (in % van areïeke dosering) alsfunctie vande afstand tot
laatste spuitdop bij de bespuitingen met een veldspuit in1993
Herh.

Schermvariant
m

1

2

3

4

1}
2)
3)

Beschoeiing Slootoppervlak
0,95
m

1,7
m

schermloos 7,1
50% dicht
1,9
70% dicht 3,5

0,13

schermloos 6,3
50% dicht
1,8
70% dicht
1,5

0,28

schermloos 6,1
50% dicht 2,0
70% dicht
1,6

0,23

schermloos 5,6
50% dicht
1,8
70% dicht
1,4

0,23

._ i)
i)

i)

. . i)

i)
i)

i)

. . i)

2,2
m

Overzijde
3,7
m

0,074 <0,03
0,16
0,03
0,03
0,11

6,2
m

8,2
m

10,2

10,6
m

<0,03
<0,03
<0,03

<0,03
<0,03
<0,03

<0,03
<0,03
<0,03

0,052
0,094
0,18

. . 2)

„

0,086 <0,03
0,13
<0,03
<0,03
<0,03

„

0,058 <0,03
0,15
<0,03
0,065 <0,03

„

0,060 <0,03
0,090 <0,03
0,034 <0,03

2

>

. . 2>
. . 2>

. . 2>
„

2

>

>

„ 2)

. . 2>
. . 2>

._ 2>
. . 2>

. . 2>
._ 2>
. . 2>

. . 2>
. . 2>

2

„

2

>

. . 2>
. . 2)

0,037
0,066
0,060

—2 '
. . 2>
. . 2'

0,038
0,047
0,055

„

2

2

>

>

. . 2>
. . 2>

_ . 3)
. . 3)
. _ 3)

geen waarneming op deze positie
niet gemeten, verwachte depositie beneden detectiegrens va 0,03% (zie tekst)
geen waarnemingen meer wegens ontoereikend aantal gaascylinders

Ditwerdvooralveroorzaaktdoorhetonderbreken vandespuitkegelvandebuitenste
dop, dieopslechts0,5mafstand vanhet schermbewoog.Eendeelvande spuitwolk
bleekdoordeschermenheentewaaien.Ditwerdookzichtbaargemaaktdoor tijdens
eenvandebespuitingenop0,75mhoogteeenstrookfiltreerpapier metdehanddirect
achterhetschermtehouden.Beideschermenblekendedrift vandefijnere druppels,
diepas opgrotere afstand tot depositie komen, niet duidelijk tebeïnvloeden gezien
de niet eenduidige en geringe verschillen in depositie op 2,2 m afstand en op de
cylindersaandeoverkantvandesloot.Opdeverticalevlakkenvandegaascylinders
op 0,3 m boven het maaiveld kwam de drift nog overeen met 0,04 tot 0,18% van
de dosering, wat duidelijk hoger was dan dedepositie (<0,03%)ophet horizontale
slootoppervlak opdie afstand. Dus nog lang niet alle druppels uit de spuitwolk zijn
op die afstand tot depositie gekomen, ondanks de relatief gunstige weerscondities
voor spuiten.
Deonverwacht zeerlagedepositiepercentages haddentotgevolgdatereentegering
aantalbruikbaremeetwaardenbeschikbaarkwamenombetrouwbareeffecten vande
schermvarianten te kunnen vaststellen. In proeven voor 1994moeten daarom meer
meetpuntenmetduidelijk meetbaredepositiesbeschikbaarkomen.Verlagingvande
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detectiegrenzen wasdaarvoor wenselijk. Visueel waren delage depositiewaarden
namelijk nogwelwaar tenemen door deintens blauwe kleur vande driftdruppels
ophetwittefiltreerpapier. Dereductievandedepositie direct achterhet schermwas
aan de sterk verminderde kleuring vande collectoren goed te zien, hetgeen bij
demonstraties zeer nuttig kan zijn en als een groot voordeel van spuiten met
kleurstoffen kanworden gezien.

2.3 Proef 1994
2.3.1 Proefopzet (BP4300-5)
In vervolg opdeproef in 1993isindezomer van1994ophetzelfde perceel weer
eenexperiment uitgevoerd met dezelfrijdende Delvano-landbouwspuit. Daaruitde
proef van 1993bleek datdetwee schermvarianten niet duidelijk verschilden voor
dereductie vandedrift, werdin 1994vooréénvariant (50%dichtscherm) gekozen.
Devrijgekomen onderzoekscapaciteit werdbenut omdedrift vandrie verschillende
doptypen temeten, ook incombinatie met een scherm opderand van het perceel.
Naast dein 1993toegepaste Albuz-dop werden in 1994 eenindeakkerbouw veel
toegepaste spuitdop (TeeJet XR 11005) eneen door de loonwerker gemonteerde
'super' anti-drift-dop (Raindrop vanDelavan) toegevoegd. DeTeeJet-dop werdin
het onderzoek opgenomen omdat deze bij 3bareen middel totgrove druppel geeft
waarmee met relatief weinig water (400-500 l/ha) in de akkerbouw een goede
bladbedekking isteverkrijgen. DeTeeJet-doppen werdenindeproef gecombineerd
meteenzogenaamde 'kantdop' omdepositieopdeslootdoorrechtstreeksebespuiting
tevoorkomen. Dereden omdeRaindrop-dop ookindeproef meetenemen wasdat
deze dopopdemachine aanwezig wasenin 1994 in deBoskoopse teeltenook
relatief veelwerdtoegepastdoordeloonwerker. Nadere specificaties vandedoppen
en degebruikte instelling vandemachine staan vermeld inparagraaf 2.3.2.
Tabel4 Proefopzet met de veldspuit met drie doptypen in 1994
Doptype

Schermvariant

Aantal herhalingen

Aantal spuitgangen
per herhaling

Albuz

zonder scherm
met scherm(50%)

2
2

3
3

TeeJet

zonder scherm
met scherm(50%)

2
2

3
3

Raindrop

zonder scherm
met scherm(50%)

2
2

4
4

Deindeling vanhetperceel wasgelijk aandiein 1993(paragraaf 2.2.1).Alleenveld
1en4werdennubespoten.Despuitgangenbegonnen steedsbijveld4(geen scherm)
in derichting vanveld 1(met 50%dicht scherm).Met deAlbuz- endeTeeJet-dop
zijn perherhaling drie spuitgangen gemaakt. Vanwege deverwachte lage drift bij
deRaindrop-dop,versterktdoordeafgenomen wind,werdenermetdeRaindrop-dop
vier spuitgangen per herhaling gemaakt teneinde een meetbare depositie ophet
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slootoppervlak te krijgen (tabel 4). Er waren drie herhalingen per
spuitdop/schermvariant gepland. Door hetlaat beschikbaar zijn van de spuitmachine
en de sterk afnemende wind in de avond, moest de derde herhaling per dop vervallen.

2.3.2 Spuitapparatuur en instellingen
Op de Delvano-veldspuit werd een drukmeter gemonteerd op het gebruikte segment
van de spuitboom om de werkelijke spuitdruk bij de doppen te kunnen aflezen. De
vloeistofafgifte kon nu met meer zekerheid op basis van afgiftetabellen worden
geschat door een grotere nauwkeurigheid van de werkelijke spuitdruk (drukverliezen
inhet leidingensysteem gecompenseerd). In de cabine werd bij deAlbuz-doppen een
druk van 4 bar afgelezen en bij de doppen een druk van 3,0 bar. De oorzaak van
dit verschil moet worden toegeschreven aan de onnauwkeurigheid van beide meters
en de drukval in de leidingen.
Voor deberekeningen van devloeistofdoseringen werd steeds de druk gekozen zoals
in de spuitleiding werd gemeten. Derijsnelheden werden weer bepaald door de rijtijd
over uitgezette meetstroken met een stophorloge op te meten. Met behulp van
afgiftetabellen vandespuitdoppen werden vervolgens devolgende vloeistofdoseringen
berekend bij de gegeven specificaties.
-

Albuz APG 60, spleetdop (zwart), met wervelplaatje AMT 15020, werkdruk 3
bar, rijsnelheid 2,74 km/uur, berekende dosering 1440 l/ha.
TeeJet XR 11005, spleetdop, werkdruk 3 bar, rijsnelheid 4 km/uur, berekende
dosering 700 l/ha.
Raindrop van Delavan, een meerkamerdop met een viergatsverdeelplaatje, een
2,2 mm wervelplaatje en daaronder een regenplaatje, werkdruk 3,5bar, rijsnelheid
2,7 km/uur, berekende dosering 1000 l/ha.

De eerste spuitgang met de Albuz-dop moest worden onderbroken in verband met
storingen aan de twee buitenste doppen. De buitenste dop zat voor een deel
verscholen achter de scharnierconstructie van de half uitgeklapte spuitboom en bleek
in het geheel niet te werken, de andere dop had een scheef spuitbeeld door een
verstopping. Na reiniging van de doppen en doorspoelen van de leidingen werden
de bespuitingen zonder verdere problemen uitgevoerd.
Bij de bespuitingen met de TeeJet-dop was op de plaats van de buitenste dop een
excentrische spleetdop (TeeJet UB 8504-SS) als 'kantdop' gemonteerd. De tophoek
van deze dop is aan één zijde sterk begrensd waardoor de kans op rechtstreeks in
de sloot spuiten geringer wordt.
Bij de bespuitingen met de Raindrop-dop raakte de parapluvormige spuitkegel van
de dop de scharnierconstructie van de half uitgeklapte spuitboom. De afdruipende
en daardoor grotere druppels waren tot op 2,3 m van de spuitdop te herkennen op
de collectoren. De invloed hiervan op de mate van depositie is echter onzeker.
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Fig. 2 Posities van de depositie-collectoren (O en DJ tijdens deproef met de veldspuit in 1994.
Bovenaanzicht (A) en zijaanzicht (B).

22

2.3.3 Bereiding spuitvloeistof en controle
Voor de bespuitingen werd één batch spuitvloeistof bereid door 5kg Brilliant Black
op te lossen in ongeveer 650 1 slootwater en een klein restvolume spuitvloeistof dat
zich nog in de tank bevond. Daar geen interactie van het restant met de kleurstof
mocht worden verwacht (Smidt et al, 1998) is het restant niet verwijderd. De
poedervormige kleurstof werd toegevoegd tijdens het vullen van de tank met
slootwater, onder voortdurend rondpompen inhet systeem.Dekleurstof loste binnen
enkele minuten volledig op. Vervolgens werd als uitvloeier 0,6 1 Agral LN
toegevoegd (2.2.3) Ter controle van de concentratie Brilliant Black in de
spuitvloeistof werd de vloeistof tijdens de eerste bespuiting bemonsterd, zowel in
detank als aan debuitenste spuitdop.Tijdens de vierdebespuiting werd dit herhaald.
De gemeten concentratie van 6,13g/l (VC=0,5%) was lager dan de globaal berekende
(7,7 g/l) op basis van het niet nauwkeurig af te lezen volume in de tank. Voor de
berekening van dedeposities (zieparagraaf 2.2.5) werd degemeten tankconcentratie
gebruikt.

2.3.4 Depositiemetingen
Evenals bij de proef in 1993 werd de depositie aan spuitvloeistof gemeten op het
perceel, op het slootoppervlak en aan de overzijde van de sloot. Het aantal meetrijen
per schermvariant werd verhoogd tot vier (fig.2). Ookhet aantal meetposities op korte
afstand vanaf de spuitdop werd verhoogd. Op meer dan 5m afstand zijn daarentegen
minder collectoren geplaatst dan in 1993. Slechts op één meetrij per schermvariant
werd de depositie op grotere afstand gemeten. De waarnemingen van 7,2 en 9,2 m
zijn gemiddeld tot één meetwaarde op een fictieve afstand van 8,2 m door de beide
collectoren in één pot te extraheren. De afstanden waarop de depositie werd bepaald
waren: 0,95 (rand beschoeiing) - 1,4 - 1,8 - 2,3 - 3,3 - 4,8 en 8,2 m vanaf de laatste
spuitdop. Aan de overzijde, op 11 m afstand, werd de drift op 0,5 m boven de
beschoeiing weer gemeten met gaascylinders zoals bij deproef in 1993.De depositie
op het perceel werd gemeten door collectoren ongeveer midden onder de buitenste
spuitdop te plaatsen.
Voor de metingen op grotere afstand werd, in verband met dein 1993gevonden zeer
lage deposities, een collectietechniek gekozen met een lagere detectiegrens. Op het
slootoppervlak werden nu collectoren van gehalveerde overhead sheets (0,105 m x
0,30 m) gebruikt. Door het kleinere benodigde extractievolume (50 ml) en de nog
lagere achtergrond bij defotospectrometrische analyse kunnen met dit materiaal zeer
lage deposities met een grotere nauwkeurigheid worden gemeten dan met filtreerpapier. Op het perceel en op de beschoeiing kunnen de overhead sheets echter niet
als collector worden toegepast vanwege de grotekans op afdruipen van gedeponeerde
spuitvloeistof vanaf het gladde oppervlak. De depositie op het perceel en op de
beschoeiing werd daarom bepaald met collectoren van filtreerpapier (0,40 m x 0,08
m), evenals bij deproef in 1993. De deposities werden weer berekend met de formule
zoals beschreven in paragraaf 2.2.5.
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2.3.5 Weersomstandigheden
Opdeproefdag was het zonnig weer en er stond een zwakke west-zuidwesten wind
onder een hoek van 60 tot 80 °op de sloot. De temperatuur varieerde van 18,5 tot
19,7 °C en de relatieve luchtvochtigheid daalde van 71 naar 54% gedurende de
meetperiodevan 14,00tot 20,00uur (uurgemiddelden vaneen Mety-weerstation op
aangrenzend perceel).De windsnelheid en dewindrichting (tabel 5) werden tijdens
de bespuitingen geregistreerdop de wijze zoals beschreven voor de proef in 1993
in paragraaf 2.2.5
Tabel5 Gemiddelde windsnelheid op twee hoogten en de windrichting op 2,5 m hoogte tijdens
de metingen met de veldspuit in 1994
Dop

Albuz
TeeJet
Albuz
TeeJet
Raindrop
Raindrop

Herhaling

1
1
2
2
1
2

Tijd

14.11 - • 14.44
15.24 - • 15.34
16.16 - 16.26
17.10 - 17.18
18.14 - 18.26
19.19 - 19.31

Gemiddelde windsnelheid (m/s)

Windrichting
t.o.v. sloot

0,75 m

1,75 m

O

2,5
1,7
2,1
1,7
1,5
1,1

3,1
2,4
2,8
2,3
2,1
1,6

62
83
72
79
77
78

2.3.6 Resultaten en discussie
Bij de ingestelde boomhoogte van 1,3 mboven grondoppervlak werd verwacht dat
dedepositiemiddenonderdebuitenstespuitdopredelijk representatief zouzijn voor
deingestelde dosering spuitvloeistof.Bij demeetseries metdeAlbuz-dopwerd een
gemiddelde depositie van 12,1ul/cm2(VC 10%)gemeten watovereenkomt meteen
dosering van 1210l/ha; iets lager dan de berekende dosering van 1440l/ha. Bij de
seriemetingen metdeTeeJet XR 11005dopwasdegemeten dosering 470l/ha (VC
19%)watduidelijk lagerwasdandeberekende700l/ha.Devolgensdespuittabellen
20% lagere afgifte van de gemonteerde kantdop (1,58 l/min tegenover 1,97 l/min
voordeXR 11005dopbij 3 bar) verklaart eendeelvan delageregemeten depositie.
Derestvanhet verschil is waarschijnlijk het gevolg van deverdraaide stand van de
spuitkegel vandekantdop.Bij debespuitingen metdeRaindrop werd een vloeistofdosering van 610 l/ha gemeten, wat eveneens duidelijk lager was dan de berekende
1000 l/ha. Dit verschil is toe te schrijven aan het verstoorde spuitbeeld van de
paraplu-vormige spuitkegel door de boomconstructie (paragraaf 2.3.2) en de
onvolledige overlap van de spuitkegels.
Vanwege de niet correcte weergave van de werkelijke vloeistofdoseringen door de
collectoren op het bespoten veld, zijn de berekende doseringen als basis genomen
omdegemetenbenedenwindsedepositiesalseenpercentagevande(areïeke)dosering
weertegeven.Tabel6vermeldtdegemiddeldedepositiepercentagesper meetafstand.
De variatiecoëfficient voor de gemiddelde waarden van de vier collectoren per
meetafstand lag meest tussen 20 tot 60%met enkele waarden van 80tot 110%.De
gemiddelde waarden van detwee herhalingen per spuitdop/scherm-combinatie zijn
bovendien weergegeven in figuur 3om derelatie tussen depositiepercentage en de
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afstand tot de buitenste spuitdop en het effect van een scherm duidelijk uit te laten
komen. In het algemeen namen de deposities sterk af bij toenemende afstand tot de
buitenste spuitdop.
Bij debespuitingen zonder scherm gaf deTeeJet-dop een relatief hoge depositie op
het slootoppervlak. Hetfijnere endaardoor driftgevoeliger druppelspectrum leidtin
combinatiemetdeindeBoskoopse situatienoodzakelijke groteboomhoogtetoteen
hoge drift. De Albuz-dop met spuitplaatje geeft een grof en daardoor veel minder
driftgevoelig druppelspectrum. Dit resulteerde dan ook in een duidelijk lagere
depositie ophet slootoppervlak. De gemeten deposities bij de Albuz-dop waren op
vergelijkbare afstanden nu duidelijk hoger (3tot 5maal) dan bij de proef in 1993,
terwijl de weersomstandigheden (met name de windsnelheden; tabel 2 en tabel 5)
ongeveer dezelfde waren in beide proeven. De oorzaak van het verschil tussen de
resultaten inbeidejaren is dan ook niet aan tegeven. DeRaindrop-dop geeft, zoals
denaam al aangeeft, een zeer grove druppel.Metdeze dopwerd danook delaagste
depositie op de sloot gemeten. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de
bespuitingen met deze dop tegen de avond plaatsvonden toen de wind geleidelijk
afnam waardoordegemiddeldewindsnelheidtijdens despuitgangen metdeRaindrop
dop lager was dan bij de andere doppen (tabel 5).
DeAlbuz-dopmetwervelplaatje enmetnamedeRaindrop-dopzijnnietbedoeldvoor
het toepassen van bestrijdingsmiddelen maar voor het verspuiten van oplossingen
vankunstmest. DeRaindrop-dop is volgens denormen van deStichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) zelfs niet geschikt voor bestrijdingsmiddelen. De
grove druppel en dehoge volumes water mogen gunstig zijn voorhetbeperken van
drift, ze zijn zeker niet optimaal voor een zoeffectief mogelijke toepassing van de
meeste bestrijdingsmiddelen.
Hetdriftreducerende effect vanhet schermdoekisduidelijk tezieninfiguur 3.Voor
eennaderekwantificering vanditeffect zijn voorelkmeetpuntdereductiepercentages
(tabel 7) door het scherm berekend met de de formule:
D

7

Driftreductie = _ £

-

D

U

1 x 100%

(2)

DM - depositie met scherm
Dz - depositie zonder scherm
Hetschermdoekgafbijalledriedoppeneenduidelijkereductieindebenedenwindse
depositie. Bij de TeeJet-dop was de reductie het sterkst (gemiddeld 79%), bij de
Albuz- endeRaindrop-dop was het effect minder (gemiddeld respectievelijk 47en
51%). Een mogelijke verklaring voor de grotere reductie door het scherm bij de
TeeJet-dop is dat de kleinere druppels van deze dop meer de turbulentie van de de
lucht volgen en daardoor een grotere trefkans hebben om door het weefsel van het
scherm te worden gevangen. In dit experiment werd een 50% dicht schermdoek
gebruikt. Mogelijk kan de reductie nog worden opgevoerd door een dichter of
volledig dicht scherm toe te passen.
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Fig. 3 Effect van een windscherm (50% dicht) op de benedenwindse depositie bij drie doptypen
en een boomhoogte van 1,3 m, bij de bespuitingen met drie doptypen in1994
Tabel6 Benedenwindse depositie (in % van areïeke dosering) als fiintie van de afstand tot
laatste spuitdop bij de bespuitingen met een veldspuit met drie doptypen in1994
Doptype Schermvariant

Albuz

zonder
met

TeeJet

zonder
met

Raindrop zonder
met

Herh. Beschoeiing Slootoppervlak

Overzijde
8,20"
m

11,02)
m

0,42
0,17
0,48
0,12
0,078 0,065
0,23
0,076

0,053 0,006
0,042 0,009
0,016 0,012
0,032 0,011

0,093
0,090
0,058
0,054

2,5
3,4
0,20
0,32

0,57
1,1
0,090
0,062

0,16
0,38
0,037
0,052

0,030
0,024
0,052
0,024

0,22
0,25
0,074
0,12

0,065 0,033
0,10
0,018
0,047 0,023
0,015 0,010

0,015
0,013
0,010
0,008

0,008
0,007
0,008
0,005

0,037
0,024
0,013
0,016

0,95
m

1,40
m

1,80
m

2,30
m

1
2
1
2

11,8
7,4
2,8
4,8

3,8
1,1
1,2
1,6

1,3
0,91
0,34
0,58

1
2
1
2

19,2
25,4
4,8
4,9

8,3
10,4
2,6
2,9

4,6
6,6
0,58
1,3

1
2
1
2

1,5
0,85
0,77
0,08

0,46 0,21
0,31 0,19
0,13 0,073
0,038 0,025

3,30
m

4,80
m

" gemiddelde van de depositie op 7,2 en 9,2 m (zie tekst)
drift op verticaal opgestelde gaascylinders aan overzijde sloot, 0,5 m boven beschoeiing

2)
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Tabel 7 Reductie (in % van depositie zonder scherm) van benedenwindse depositie door een
50% dicht scherm van kunststofdoek als functie van de afstand tot laatste spuitdop bij de
bespuitingen met drie doptypen in 1994
Dop

Albuz

Teejet

Raindrop
!)
2)

Herh.

Beschoeiing Slootoppervlak

Over- Gemiddelde van
zijde alle afstanden

0,95
m

1,4
m

1,8
m

2,3
m

3,3
m

4,8
m

11,0"
m

1
2

76
35

67
-39

74
36

81
51

63
38

70
21

38
41

53 (VC=36%) 2)

1
2

77
81

69
72

87
80

92
91

84
94

75
87

66
52

79 (VC=14%)

1
2

48
91

71
87

65
87

26
86

35
43

38
50

63
33

58 (VC=38%)

driftreductie op verticaal opgestelde gaascylinders, 0,5 m boven beschoeiing
exclusief negatieve waarde op 1,4 m bij herh. 2

In tegenstelling tot de resultaten van de proef met de Albuz-dop in 1993 had het
schermdoek nu wel een duidelijk effect op de drift bij deze dop. Dit onderstreept
nog eens het belang van het herhalen van dit soort experimenten bij verschillende
omstandigheden.

27

3 Proef met een spuitgeweer en gedragen spuitboom

3.1 Doelstelling en opzet
In het Boskoopse gebied is het spuitgeweer het meest gebruikte spuitsysteem. Bij
dezehandgedragen techniek wordtdespuitvloeistof onderhogedruk (10tot40bar)
verspoten waardoor relatief veel kleine (driftgevoelige) druppels ontstaan. Met het
spuitgeweer wordtmeestondereenkleinehoektenopzichtevanhorizontaalrichting
hetgewasgespotenwaardooreenbehoorlijke drift naarhetoppervlaktewater mogelijk
is, daar loodrecht op de sloot wordt gespoten. De hoek t.o.v. horizontaal waarmee
men spuit varieert nogal per toepasser. Met spleetdoppen gemonteerd opeen handgedragen spuitboomwordteenbeterengecontroleerd druppelspectrum geproduceerd.
Bovendien is de spuitrichting steeds verticaal op het gewas gericht. Deze techniek
kandaarom naarverwachting eenbelangrijke bijdrage leveren totbeperking vande
belasting vanhetoppervlaktewater metbestijdingsmiddeleninhetBoskoopsegebied.
In deze proef werd onderzocht of een spuitboom minder drift geeft naar de sloot
dan het spuitgeweer. Bovendien is nagegaan in welke mate een windscherm op de
slootkant de depositie op het slootoppervlak kan beperken bij deze
toedieningstechnieken.

3.2 Proefopzet
Voor deze proef in 1994 waren op de proeftuin 30 bedden van 2 bij 7 m beplant
met Spireajaponica. De 0,40 tot 0,65 mhoge planten stonden tot op 0,8 m van de
rand van de beschoeiing (blad tot op 0,6 m). Over een lengte van 15 bedden was
een 1 mhoogkunststofschermdoek (50%dicht) aangebracht op0,6 mafstand vanaf
de rand van debeschoeiing. Het doek reikte tot op ca. 0,2 m vanaf de bodem. Het
blad reikte tot aan het schermdoek.
Tabel 8 Proefopzet met gedragen spuitboom en spuitgeweer in1994
Toedieningstechniek

Schermvariant

Aantal
herhalingen

Aantal spuitgangen
per herhaling
herh.
I

herh.
II

herh.
III

spuitboom

zonder scherm
met scherm

3

3

3

2

spuitgeweer

zonder scherm
met scherm

3

3

3

2

Debehandelingpertoedieningstechniek/schermvariantwerddriemaalherhaald,waarbij
hetperceelperherhalingtwee-ofdriemaalwerdbespoten(tabel8).Dederdeherhaling
werdna20.00uurgestart.Vanwegedesterkafnemendewindendoorteweiniglichtwerd
besloten om bij de laatste herhalingen maar twee spuitgangen uit te voeren. De
behandelingen zijn afwisselend met de spuitboom en het spuitgeweer uitgevoerd.
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Halverwegedeproef werdomorganisatorischeredenen vantoepasser gewisseld.Na
dedrieoftweebespuitingenperherhaling werden dedepositiecollectoren verzameld.

3.3 Spuitapparatuur en uitvoering
3.3.1 Spuitboom
Despuitboom bestonduiteenT-vormig aluminiumbuisframe van2mbreeddatvia
een oprolbare slang was verbonden met een Kas-motorvatspuit. Op de spuitboom
waren vier TeeJet-XR 11003 spleetdoppen gemonteerd op een onderlinge afstand
van0,5m.Bijdeingesteldedrukvan3baropdemanometer vandespuitboom werd
een vloeistofafgifte van 1,2 l/min per dop gemeten. Bij het spuiten werd de boom
opgemiddeld0,65mhoogtegehouden,ongeveer0,3mbovendegemiddeldehoogte
vanhetmerendeel derplanten.Iniederpadtussendebeddenwerdeenganggemaakt,
startend aan de slootkant met de spuitboom op ca. 0,5 m vanaf de rand van de
beschoeïng.Achteruitlopend werdaanweerszijden vanhetpadeenhalfbedbespoten,
bij het volgende pad werd de andere helft bespoten. In totaal werden zo per
bespuiting 29 bedden bespoten. Bij een gemeten loopsnelheid van 2 km/uur en de
gemeten dopafgifte werd een vloeistofdosering van 840 l/ha berekend.

3.3.2 Spuitgeweer
Het spuitgeweer bestond uit een pistoolgreep met een aan het einde van een 1m
langebuiseenregelbare spuitmond.DedrukwaarmeetelersinBoskoop spuitenmet
hetspuitgeweer looptuiteen van 10totongeveer 40bar.Indezeproef werd gekozen
voor 20bar druk (op de manometer van de motorvatspuit) als compromis voor het
uiteenlopende drukbereik en omdat bij deze druk relatief minder kleine druppels
mogen worden verwacht danbij hogere druk. In eerderemetingen was de vloeistofafgifte bepaald bij verschillende drukken. Op het spuitgeweer was een instelling
gemarkeerd waarbij de gemeten vloeistofafgifte bij 20 bar druk 5 l/min was.
Tijdens het achteruitlopen werdhet spuitgeweer ondereenkleinehoek ten opzichte
vanhorizontaal overhet gewas heen en weerbewogen, waarbij steeds twee bedden
(elk aan weerszijden van het pad) tegelijk werden bespoten. Vervolgens werd een
pad overgeslagen en de volgende gang gemaakt. De gemeten loopsnelheid was
gemiddeld 0,5 km/uur. De berekende vloeistofdosering was 1400 l/ha.

3.3.3 Bereiding spuitvloeistof en controle
Beide spuittechnieken hebben een voor bestrijdingsmiddelen relatief hoge
vloeistofdosering per hectare.Tezamen met de 2of 3-voudige bespuitingen vanhet
perceelperherhalingperspuittechniekbetekendedatereenruimevoorraad (minimaal
750 1) spuitvloeistof moest worden aangemaakt. Op het Proefstation was een
voorraadbak vanongeveer5001inhoudbeschikbaar.Intotaalbleekhet noodzakelijk
omdriemaal een nieuwe hoeveelheid spuitvloeistof aan temaken. Dewijze waarop
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deafzonderlijke oplossingenzijnbereiden/of aangevuld staatindevolgendealinea's
beschreven. Voor iedere bespuiting werd de tank van de motorvatspuit volledig
gevuld (200 1). Per bespuiting werden twee controlemonsters genomen van de
spuitvloeistof, resp. één monster uit de tank van de motorvatspuit en één uit de
spuitopening (spuitgeweer) of spuitdop (spuitboom).
Oplossing1
Indevoorraadbak zatnogongeveer 3751restant spuitvloeistof van 1993.Indatjaar
werd al eerder een poging ondernomen om deze serie experimenten uit te voeren.
Dooreenongeschiktewindopdeslootmoestendemetingentoenworden afgebroken.
Deconcentratie kleurstof inhet restant was sinds dietijd nietmeer dan 5%gedaald
enbedroeg 3,6 g/l. Dehoeveelheid werd aangevuld tot 500 1 en hieraan werd 1,75
kgBrilliantBlacktoegevoegd.Deverwachteconcentratiewas6,3g/l.Uitdeintotaal
6 controlemonsters tijdens deeerste drie experimenten bleek deconcentratie 5,9 g/l
(VC=1%)tezijn. Deresterende hoeveelheid uitvloeier die in 1993was toegevoegd
werdnietbepaald.Aandenieuwevoorraadwerd300mlAgralLNtoegevoegdzodat
de concentratie nu minimaal 0,06% en maximaal 0,14% was (richtlijn voor de
hoeveelheid uitvloeier in de spuitvloeistof is ongeveer 0,1%).
Oplossing2
Na driebespuitingen was dehoeveelheid in demotorvatspuit (ongeveer 1001)niet
meervoldoendevoordetweedebespuiting methetspuitgeweer.Daargezienhetlate
tijdstip van de dag aanvankelijk niet meer dan nog één herhaling zou worden
uitgevoerd, werd het voorraadvat met slechts 100 1 water, 0,75 kg Brilliant Black
en 0,1 1 Agral LN aangevuld. Na menging werd deze hoeveelheid vrijwel geheel
overgepomptnaardemotorvatspuit.Degemetenconcentratie wasgemiddeld6,7 g/l
(VC=1%).
Oplossing 3
Pas tegen de avond werd besloten om de oorspronkelijk geplande laatste twee
experimenten ook uittevoeren.In verband methetlate tijdstip (donker worden)en
de afnemende wind werd het perceel nu slechts tweemaal (per herhaling) in zijn
geheelbespoten.Omdehierdoorteverwachtenlagemeetconcentratieskleurstofvan
de depositie collectoren te compenseren, werd een hogere concentratie kleurstof in
de spuitoplossing aangemaakt. Het restant van de oplossing 2 (circa 151)werd uit
demotervatspuit teruggepomptindegrotevoorraadbak enwerdaangevuldmet250
1water, 3,0 kg Brilliant Black en 0,3 1 Agral LN. Na menging werd de voorraad in
tweekeerindemotorvatspuit overgebracht.Degemeten concentratieBrilliant Black
was gemiddeld 12,4 g/l (VC=3%).

3.3.4 Depositiemetingen
Depositiemetingen werdenuitgevoerd ophetperceel,debeschoeiing,hetwateroppervlak en aan de overzijde van de sloot. Per gedeelte van het perceel met en zonder
scherm waren viermeetrijen uitgezetzoals weergegeven infiguur 4.De collectoren
boven het gewas werden evenwijdig aan delooprichting tussen detweede en derde
rij planten vanaf de sloot geplaatst. Met metalen pennen werden ze ter hoogte van
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debovenkant van het gewas gehouden. Deze collectoren dienden om de berekende
dosering ophetperceel te controleren. Opdebeschoeiing (0,7 mvanaf de spuitdop
= rand van gewas) werden per object 2 extra collectoren tussen de vier meetrijen
gelegd (fig. 4). Op de drijvers op de sloot werden de collectoren op gemarkeerde
posities bevestigd en wel op 1,1 - 1,5 - 2,0 - 2,7 en 4,0 m vanaf de spuitdop (is
tevens rand van het gewas) Deze collectoren lagen ongeveer 0,08 m boven het
wateroppervlak in de sloot en ongeveeer 0,35 m onder derand van debeschoeiing.

D

11 II 11 II li

r
50%
dicht
scherm

sloot

perceel

geen
scherm

\\

I I I II I
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0,1

I
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1
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I

I

1,1
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I

I

2,0 2,7

I

\~

4,0

5,9

afstand vanaf spuitdop (in meters) (niet op schaal)

Fig. 4 Posities vande depositiecollectoren (D en 0)per schermvariant. Schematische weergave
in boven- en zijaanzicht, resp. fig. 4A enfig. 4B)
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Boven het gewas, op het perceel en op de beschoeiing werden collectoren van
filtreerpapier (0,40 m x 0,08 m) gebruikt. Op de drijvers op de sloot waren dit
gehalveerde overhead sheets (0,297 m x 0,105 m). Voor de schatting van de drift
op grotere hoogte werden aan de overkant van de sloot (5,9 m vanaf de spuitdop)
cylindervormige collectoren van dubbelwandig roestvrijstaalgaas (par. 2.2.3)
opgehangen op0,75mbovenhetwateroppervlak (d.i.0,4mbovenhetperceeloppervlak).Naelkeherhaling (met 3bespuitingen) werden decollectoren verzameld. De
verwerking, extractie, analyse vandecollectoren endeberekening vande depositie
was gelijk aan die beschreven bij de proef met de veldspuit in 1993 (par. 2.2.5).

3.3.5 Weersomstandigheden
Opdedag van debespuitingen (31mei 1994) was het zonnig weer, de temperatuur
varieerde van 22 °Cin de middag tot 18°Cin de avond. De relatieve luchtvochtigheid varieerde van 53% tijdens de eerste bespuiting tot 35% tijdens de derde en
vierde tot omstreeks 60% tijdens de laatste bespuiting. De windsnelheid werd
geregistreerd metcupanemometers endewindrichting tenopzichte vandeslootmet
een elektronische windvaan. De dataregistratie en verwerkingmethoden zijn reeds
beschreven in paragraaf 2.2.5.In de loop van de avond zwakte de wind af en ook
de hoek op de sloot veranderde (tabel 9).
Tabel 9 Gemiddelde windsnelheid op
Herh.

Toedieningstechniek

twee hoogten en de windrichting op

Tijd
(uur)

Windsnelheid (m/s)
0,75 m

1
1
2
2
3
3

spuitboom
spuitgeweer
spuitboom
spuitgeweer
spuitboom
spuitgeweer

11.44- 12.34
14.10 - 15.06
16.00 - • 16.54
17.47 - • 18.40
20.09 - • 20.35
21.06 • • 21.40

2,9
• 3,3
3,5
3,6
1,9
1,3

1,75 m

3,9
4,0
4,2
4,0
2,4
1,8

2,5 m hoogte
Windrichting
("t.o.v. sloot)
2,5 m

61
68
81
90
52
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3.4 Resultaten en discusssie
Degemeten dosering ophet gewas (via dedepositie opdecollectoren) bleek inhet
algemeen 15tot 30%lager te zijn dan deberekende dosering opbasis van gemeten
vloeistofafgifte van de doppen, de netto spuittijd en de werkbreedte van de
spuittechnieken (tabel 10).Dit verschil had meerdere oorzaken. Het oppervlak van
hetfiltreerpapier lagmeestal 5cmlagerdandehoogstebladeren vandeomringende
planten waardoor enige schaduwwerking optrad. Een tweede oorzaak was dat de
papierstroken alnadeeerste spuitgang uitzetten door debevochtiging. De 'golven'
diehierdoor inhetpapierontstonden veroorzaakten een schaduwwerking,vooral bij
de spuittechniek met het spuitgeweer. Verder lagen niet alle collectoren volkomen
horizontaal waardoor het loodrechte projectievlak kleiner is dan berekend. Bij de
collectoren op de beschoeiing trad ook enige mate van schaduwwerking op. Door
de wind en ook door de extra luchtstroom vanhet spuitgeweer werden de zijkanten
van de papierstroken opgelicht. Door deze opstaande rand ontstond een soms
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