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EVOLUTIE VAN HET
DE
SPUITMACHINEPARK IN VLAANDEREN
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Qua evolutie van de spuitmachines
zelf zien we dat het aandeel gedragen
toestellen gestaag daalt van een goede 94% eind 1998 naar een kleine 85%
eind 2013. De daling in de gedragen
machines gaat vooral ten voordele van
de getrokken machines (stijging van
3.2% naar 10.2%) en in mindere mate
van de zelfrijdende spuitmachines
(stijging van 2,5% naar 4,5%).
Ook de gemiddelde tankinhoud gaat
ʗink omhoog met een stijging van ongeveer 800 liter tot ongeveer 1100 liter. Ook wordt meer en meer gekozen
voor spuittoestellen met spuitcompu-
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AANTAL VELDSPUITEN EN DE
GEMIDDELDE BOOMBREEDTE
Zoals verwacht zien we een duidelijke
dalende trend van het aantal veldspuiten in Vlaanderen. Dit hangt uiteraard
samen met het dalend aantal actieve
landbouwers en de daarmee gepaard
gaande schaalvergroting van de bee
drijven. Toch is de daling al bij all veel
minder uitgesproken dan men
n op het
eerste zicht zou verwachten.
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em
spuitboombreedte van de toestellen
stijgt van 15,4 m naar 17,7 m over
de periode 1996-2013, wat logisch is
gezien de gangbare schaalvergroting
van de bedrijven.
BOUWJAAR EN TYPES
SPUITMACHINES
Er is een stijging van het gemiddelde
bouwjaar van de toestellen doorheen
de jaren. Gedurende de eerste cyclus
was het gemiddelde bouwjaar van alle
gekeurde veldspuiten 1986,1 en in de

10

ter (DPAe) ten nadele van toestellen
met constante drukregeling (CD) en
drukregeling evenredig met motortoerental (DPM). Vandaag zijn een goede
20% van de veldspuiten uitgerust met
een spuitcomputer.
Wanneer we de drie bovenstaande
gegevens combineren met de gemiddelde spuitboombreedte, dan zien we
een duidelijke tendens naar grotere
spuittoestellen die ook beter uitgerust
zijn.
GEBRUIKTE SPUITDOPPEN
De ʖguur geeft het procentueel aandeel van de gebruikte doptypes weer
voor wat betreft de eerste gemonteerde doppenset op het spuittoestel
tijdens de 5° en 6° cyclus. Er tekent
zich hier een lichte stijging af voor de
luchtmengdoppen tot meer dan 20%
en dit hoofdzakelijk ten nadele van de
spleetdoppen. Toch worden spleetdoppen nog veruit het meest gebruikt
(ongeveer 75%). Sporadisch vinden we
nog werveldoppen terug op veldspuiten. Het gebruik van werveldoppen
is echter ten stelligste af te raden
omwille van de niet uniforme vloeistofverdeling en de ʖjne druppeltjes
die geproduceerd worden.
In het kader van de bufferzoneregelmentering (www.fytoweb.be) wordt
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SPUITTOESTELMERKEN
Delvano blijft door de jaren heen de
grootste speler en het aandeel in gebruik zijnde spuittoestellen blijft over
de cycli heen vrij stabiel. Hardi blijft
de tweede grootste speler maar hier
is vooral bij de overgang van de vijfde
naar de zesde cyclus toch wel lichte
achteruitgang merkbaar. Bij Beyne
stellen we een constante stijgende
trend vast, alsook bij Vicon (nu Kverneland). Het aandeel GB (unigreen)
machines blijft vrij stabiel en hoewel Douven machines nu niet meer
geproduceerd worden (werd John
Deere) blijft het gebruikte percentage
tage
Douven’s vrij stabiel en is pas in
n de
zesde cyclus een lichte daling
ng merkerkbaar. Het aandeel Allaeyss toestellen
ellen

Evolutie gebruikte doptypes

A

hier een verdere stijging verwacht
van het gebuik van luchtmengdoppen, aangezien met dit type dop de
te respecteren bufferzones merkelijk
kunnen gereduceerd worden. Voor
advies met betrekking tot doppenkeuze en bufferzones, kunnen landbouwers terecht op de webtool
www.spuithulp.be.
Wat betreft de dopmaat stellen we
een kleine verschuiving vast van ISO
04 rood naar ISO 03 blauw. Dit duidt
op een dalende trend in het spuitvolume. Terwijl 300l/ha en hoger courant
was in het verleden evolueert men
nu naar iets lagere spuitvolumes van
250 l/ha tot zelfs 200 l/ha. Indien de
omstandigheden (klimaat, teelt, …) en
het gebruikte fytoproduct dit toelaten
zijn de voordelen van lagere spuitvolumes uiteraard navenant. Zo zal
met hetzelfde spuittoestel een hogere
spuitcapaciteit gehaald worden.
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Hier zien we vooral Rau (nu ook
Kverneland) en Amazone als sterke
stijgers. Ook een aantal andere merken noteren een lichte stijging zoals
Dubex en Tecnoma. Verder zien we
dat vooral het aandeel van Berthoud
achteruitgaat en een aantal oudere
merken zoals Holder en Verhoest
stilaan verdwijnen. Q
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Naar aanleiding
g van een studiedag van ie-net vzw over niet-intentionele blootstelling aan
gsm
gewasbeschermingsmiddelen
via water en lucht, gaf Herman Fontier van de FOD
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een inzicht in de problematiek van
de blootstelling.
Willy De Geest
De Verordening (EG) n° 1107/2009 betreffende het op de
markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen is een
EU-wetgeving die reguleert hoe werkzame stoffen op
EU-niveau worden goedgekeurd en hoe gewasbeschermingsmiddelen op nationaal niveau worden toegelaten De
Verordening is sinds juni 2011 van toepassing en vervangt
de Richtlijn 91/414/EEG. Maar de blootstelling van omwo-
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nenden aan pesticiden blijft een gevoelig onderwerp en een
materie waar niet onmiddellijk een pasklare oplossing voor
bestaat. Er is wetenschappelijke onduidelijkheid en tot voor
kort waren er onvoldoende evaluatietools. De kwestie staat
dus hoog op de agenda bij de politiek, het onderzoek en de
industrie.
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