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Spuitdrift

Driftreductie: hoe verder?

• Afgelopen jaren veel onderzoek uitgevoerd naar emissiearme
maatregelen.
• Drift in de sector valt hoger uit dan 10-15 jaar geleden.
• De driftcijfers worden aangepast.
• Investeren in nieuwe emissiearme maatregelen nodig voor
beschikbaarheid gewasbeschermingsmiddelenpakket.

• Hogere drift dus nog meer driftreductie nodig
• Mogelijkheden beperkt
• Grover druppelgroottespectrum + plaatsspecifiek spuiten

Dopclassificatie fruitteelt: implementatie in regelgeving
• Driftarme doppenlijst gepubliceerd door TCT-CIW (NFO)
• Geïmplementeerd in combinatie met teeltvrije zones (tvz) in
Lozingenbesluit (TCT) (www.wateremissies.nl ).
• 3 m tvz

– 90%, 95% driftarme dop

• 4,5 m tvz

– 50%, 75% driftarme dop

• Opnemen in toelatingsbeleid (Ctgb).

•
•
•
•
•
•

Wat kan verder aan voorkant gedaan worden?
Efficiëntere toedieningstechniek
Meer depositie op de juiste plek in de boom
Minder depositie op grond onder boom
Minder middel gebruik
Minder drift

Gewasafhankelijk spuiten
• Bespuiting afgestemd op:
• Boomvorm

Certificering KWH 3-rijige fruitteeltspuit
• TCT: Standaard machine met Albuz ATR lila spuitdoppen in
combinatie met 3,0 m teeltvrije zone!

• Bladhoeveelheid

• CDS-spuit, uitgerust met:
• laser-scanner (sensor)
• GPS

• Andere combinaties voor Ctgb
(met een 3 m teeltvrije zone):
• KWH 3-rijer met VLOS + 90%
driftarme-dop

• Sensoren waarmee de
aanwezigheid van bladerdek
en de gewasontwikkeling
vastgelegd wordt en
afhankelijk daarvan wordt het
spuitvolume aangepast.

• driftreductie: 95% kaal / 95%
volblad

• KWH 3-rijer met VLOS + 90%
driftarme-dop + 400 rpm
• Driftreductie: 95% kaal / 99%
volblad

Figuur. KWH 3-rijen spuit.

Driftreductie ook van toepassing voor andere systemen?
• Het gebruik van meerrijige spuitmachines is in opkomst. Uit het
oogpunt van arbeidsbesparing stappen veel fruitteeltbedrijven over
van de eenrijige spuitmachine naar de meerrijige spuitmachine.

• Naast driftreductie moet ook
de verdeling van middelen in
de boom verbeteren.
• Hierdoor zal er minder overof onderdosering optreden.

Figuur. CDS-spuit – samenwerking tussen
PRI/PPO met machinefabrikant KWH en met
electronicaleverancier Probotiq.

Meerrijige tunnelsystemen
• Vragen:
• Is de driftreductie voor alle

• De firma Hol brengt
meerrijige tunnelspuiten op
de markt. Met deze
machines is het ook mogelijk
om verschillende driftreducerende maatregelen
met elkaar te combineren.

meerrijige systemen gelijk?
• Hoe kan de driftreductie verder
vergroot worden?
• Geeft het principe van ‘een
boom van 2 kanten tegelijktijdig
bespuiten’ een verbeterde
depositie, waardoor de dosering
verlaagd kan worden?
Figuur. Munckhof 3-rijen spuit.
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Figuur. Hol Spraying Systems Zelf-propelled 3Row Tunnel Sprayer (HSS Z3RT®).

