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Betere onkruidbestrijdingmetmindergrovedruppels

ir.B.A. Heutink, PAV-Lelystad
Venturi-doppen en driftarme
spleetdoppen zijn nieuwe
spuitdoppen diede laatstejaren zijn
ontwikkeld om drift te beperken.
Naast een klein percentage
driftgevoelige, kleine druppels
worden dezedoppen gekenmerkt
door een bijzonder groot percentage
grove druppels met een diameter
groter dan 500firn(0,5mm). Uit
internationaal onderzoek blijkt dat
een bespuiting met dezegrove
druppels onkruid altijd slechter
bestrijdt. Vooral in teelten waar

Standaarden Venturi-spleetdoppen.

lage-doseringssysternen worden
toegepast (bieten, maïs, kool, prei,
erwten en stamslabonen) kan het
onkruidbestrijdingsresultaat 20 tot
30procent verslechteren alsgrove
druppels wordengebruikt. De
spuitdoppenfabrikanten beweren dat
deeffectiviteit vande nieuwe doppen
niet onder doet voordie vande
conventionele. Het PAV gaat dit jaar
daarom deprestaties van de nieuwe
doppen met een variatie aan
druppelgroottespectra vergelijken.
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Uit internationaal onderzoek naar
contactherbiciden en systemisch werkende herbiciden blijkt dat grotere
druppels,met een druppelgrootte van
meer dan 500 urn (0,5mm), steeds
slechter werken. In deze studies
wordt gewerkt met druppels van één
grootte. De afname ineffectiviteit bedraagt 20tot 30procent. Dit komt
vooral door een slechtere hechting en
bedekking. Druppels kleiner dan 100
urn (0,1 mm) zijn zeer driftgevoelig
en verdampen sneller, waardoor ze
weinig effectief zijn. Een optimaal resultaat kan dus worden bereikt met
druppels tussen de 100en 500urn.
Spuitdoppen die worden toegepast in
delandbouw geven echter niet één

FEBRUARI 1999

druppelgrootte afmaar een druppelgroottespectrum met druppels variërend van 10tot 1500urn.Een bespuiting met druppels dieverschillen in
grootte geeft vaak een beter resultaat
dan een bespuiting met druppels van
één grootte.
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Deeffectiviteit van contactherbiciden
en systemisch werkende herbiciden
neemt afbij het gebruik van grove
druppels door vooral een slechtere
hechting enbedekking. Daarnaast is
voor systemische middelen dekans
opeenplaatselijke overdosering groter.
Dehechting van grote druppels is
slechter doordat zemakkelijker van
het onkruid afketsen of afrollen.
Herbiciden op waterbasis hechten

slecht aan onkruiden met een dikke
waterafstotende waslaag zoals afgeharde onkruiden enbepaalde soorten
(varkensgras). Grotedruppels kunnen
daarnaast gemakkelijk van onkruiden
met verticalebladstand (grassen)afrollen.
Debedekking van grotedruppels, met
name incombinatie meteen lage
spuithoeveelheid, is slechter doordat
erineenliterminder grote dan kleine
druppels kunnen. Dekans dat een onkruidplant, inhetbijzonder degevoeligeplek opdeplant, wordt geraakt,
iskleiner doordat het aantal druppels
per oppervlak minder is.Dit geldt met
name voor contactmiddelen.
Toevoegingen zoalsplakstoffen en
uitvloeiers zijn eropgericht dehechting of bedekking te verbeteren.
Bij grote druppels van een systemisch
werkend middel iserkans opeenlocale overdosering. Debiologische activiteit kan worden geremd dooreen
plaatselijke overdosering. De grote
hoeveelheid actievestof, dieopéén
punt het plantenweefsel binnendringt,
kan hettransportweefsel opdieplek
zobeschadigen dat het middel geïsoleerd raakt enzichniet kan verspreiden in het onkruid. Bij kleine druppels isdekanshierop kleiner.
Ergkleine druppels geven ook een
slechter resultaat, doordat ze driftgevoelig zijn en snelverdampen. Bij

lage concentraties kan een kleine
druppel zijn verdampt voordatvoldoendemiddel door diffusie isopgenomen.Paraquat werkt daardoor ook
slechter alshet wordt gespoten met
druppels kleiner dan 400urn.
Vochtig,donker en windstil weer vormen daarom betere spuitomstandigheden.

Het spuitvolume en dedosering bepalendebedekking ende concentratie.
Hetbesteresultaat geeft een spuitvolumetussen de 100en400liter per
hectare. Beneden de 100liter kunnen
grotedruppels een onvoldoende bedekking geven. Boven de400 literraken grote druppels elkaar eerderen
vloeien in elkaar, waardoor ze makkelijker van het blad aflopen.
De inefficiëntie van tegrote druppels
ishet sterkst waarneembaar bij een
kritische dosering, een dosering die
precies voldoende isomhet onkruid
tedoden. Ditrisico speelt vooral een
rol inteelten waar lage-doseringssystemen worden toegepast (bieten,maïs,
kool,prei,erwtenenstamslabonen).De
combinatievaneenlaagspuitvolume
eneenhogedoseringkanookeenzó
hogeconcentratievanhetmiddelinde
spuitvloeistof geven,daterkansbestaat
opeenlocaleoverdosis.

tegrote druppels

tekleine druppels

• • •

hechting door afrollen en afketsen slechter
bedekking slechter
overdosering van systemische middelen

-drift groter
-verdamping groter

Druppelgrootte.
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Druppelswordengevormddoordat
vloeistof doordenauweopeningvan
eenspuitdopwordtgeperst.Hetvlies
datzobuitendeopeningontstaat,
breektenvaltuiteenindruppels.De
groottevandeuitstroomopening,het
typeendetophoekvaneendop, alsmededespuitdrukbepalendegrootte
vandedruppels.Eendopmeteen
kleineuitstroomopening eneengrote
tophoekgeeft onderhogedrukkleine
druppels.
/
Dedrukheeft invloedopdedruppelgrootteendevalsnelheid.Lagedruk
geeft groteredruppelsmeteenkleinere
valsnelheid.Doordekleinerevalsnelheidhechtenzebeterdoordatzemindersnelvanhetbladafketsen of afrollen.Hoge druk geeft kleine druppels
meteen grote beginvalsnelheid,
waardoor dedrift minder wordt. Wat
de optimale druk is,isechter onvoldoende onderzocht.

Tabel1.Nadelen van tegrote en tekleinedruppels.
klasse
ZF*
F
M
G
ZG*

VDM,urn
zeer fijn
fijn
middel
grof
zeergrof

< 150
150-200
200-300
300-400
>400

* ZFenZG worden inNederland samengevoegd metFrespectievelijk G.
Bron: Spuittechniek van Diepeveen, 1997.
Tabel2.Klasse-indeling vanspuitdoppen.
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FiguurL Spuitbeelden vaneen Venturi-spleetdop (a)eneen standaardspleetdop (h).
Dedruppelskleuren hetwatergevoeligpapierdonker; bron:PAV1998.
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Figuur 2. VDM'svan drienieuwe typenspuitdoppen :XR,een standaardspleetdop, DG
enTT, driftarme doppen ;bron Spraying Systems 1998.
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Devariatie indruppelgrootte van een
druppelgroottespectrum wordt gekarakteriseerd door determen D10,
D50, D90,VMDen VI00. Deze termen beschrijven welkediameter een
bepaald deel vanhet volume heeft.
Als deD10 175pm is,betekent dit dat
10procent van het volume uit druppels bestaat dieeen diameter hebben
diekleiner isdan 175pm.Het verschil tussen deD10enD90isduseen
maat van debreedte van het spectrum. DeVMD (Volume Mediaan
Diameter) isdegangbare benaming
van deD50.De VMDvormt de basis
voordeBCPC-klasse-indelingvan
doppen (zeer)fijn, middel, (zeer) grof
zoals door deBritish Crop Protection
Council (BCPC) is gestandaardiseerd
(zie tabel 2).DeVI00, het volumepercentage kleiner dan 100urn,kan
alsmaat voorde driftgevoeligheid
worden gebruikt.
De VMDzegt niets over de breedte
vanhet spectrum. De BCPC-classificatie geeft daardoor onvoldoende inzicht inhet volumepercentage van
druppels groter dan 500urn.Hetvolume van druppels tussen de 100en
500pm iseen maat voor de effectiviteit. Dezemaat isuit deBCPC-classificatie niet te herleiden.

Venturi-spleetdoppen, driftarme
spleetdoppen enketsdoppen zijn
nieuwe typen diede laatstejaren zijn
ontwikkeld om drift tebeperken. De
druppels van Venturi-doppen kunnen
gevuld zijn met luchtbellen. Hiervoor
moet deoppervlaktespanning van de

spuitvloeistof niet tegroot zijn. Naast
een klein percentage (driftgevoelige)
kleine druppels worden deze doppen
gekenmerkt door een bijzonder groot
percentage grove druppels, groter dan
500pm (ziefiguur 1en tabel 3). Bij
een Venturi-dop eneenketsdop is
bijna dehelft van het volume druppels, dat deze doppen bij tweebar
verspuiten, groter dan 500pm. Bij
een standaard spleetdop bestaat daarentegen bij een zelfde druk minder
dan 10%uitdeze inefficiënte druppels. De VMD vaneen ketsdop
(TT11004)neemt nog met 50procent
toetot 600pmbij verlaging van de
spuitdruk van vier totéén bar (zie figuur 2)

daard spleetdop en een Venturispleetdop deonkruidbestrijding vergeleken met eenlage dosering herbiciden inmaïs en tarwe. Daarnaast
wordt nagegaan hoe de effectiviteit
van middelen bij een lage dosering
kan worden verbeterd door detoevoeging van uitvloeiers of stickers.
Als driftarme doppen minder effectief
zijn dan conventionele doppen met
kleine druppels, kan worden aangegeven inhoeverre dedosering verlaagd
kan worden omeen goed bestrijdingsresultaat tebehouden. Zokan debalans worden opgemaakt tussen driftreductie envermindering van de effectiviteit.

Spuitdoppenfabrikanten claimen dat
deeffectiviteit van denieuwe doppen
niet onderdoet voor dievan deconventionele doppen. Het kan zijn dat
deluchtbellen ineen Venturi-dop de
druppel ophetblad uiteen laten spatten,waardoor zedezelfde werking
hebben alseen aantal kleine druppels.
Een andere mogelijkheid isdat de
luchtbellen de druppels lichter maken,
waardoor zeminder snel vallen.
Wellicht compenseren dekleine druppels inhet spectrum voor een deel de
inefficiëntie van de grote druppels.
HetPAVdoet ditjaar onderzoek naar
deprestaties van standaard spleetdoppen en nieuwe spuitdoptypen met
grove druppels om meer inzicht te
krijgen inde afname van de effectiviteit. Indekas wordt gekeken naar de
effecten van spuitdoptype, druk, toegepast middel, dosering en onkruidsoort. Inhet veld wordt met een stan-

dop

type

druk (bar)

D10 (pm)

VMD (pm)

D90 (pm)

V100

XR11004
DG11004
TT11004
All10025
AI11003
TT11005

Standaard
Driftarm
Kets
Venturi
Venturi
Kets

2,1
2,1
2,1
5,2
3,8
1,3

147
219
239
260
287
303

292
420
472
493
553
580

469
617
710
718
853
888

3
2
0,5
0,4
0,2
0,2

Bron: Spraying Systems.
Tabel3.Karakterristieken van eenaantalnieuwetypenspuitdoppen.

IV

PAV-BULLETIN AKKERBOUW

FEBRUARI 1999

21

