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Weg met de wolk, gebruik
luchtmengdoppen
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Naast de ontwakende boomgaarden en de bloesemtoeristen, ontbreekt ook ‘de
wolk’ die zich door de boomgaard verplaatst niet in het typisch Haspengouws
voorjaarsplaatje. Deze nevel wordt door de boomgaardspuiten gegenereerd om
gewas en oogst te beschermen tegen ziekten en plagen. Maar hebben we die ‘wolk’
met de huidige technieken nog wel nodig? – Nico Hendrickx, pcfruit
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Drift is per definitie de hoeveelheid
spuitvloeistof die onder invloed van de wind
buiten het behandelde perceel terechtkomt. Men onderscheidt damp- en
druppeldrift. Dampdrift ontstaat doordat
spuitvloeistof op het gewas verdampt
onder invloed van temperatuur en relatieve
vochtigheid, en door de wind buiten het
perceel terechtkomt. Druppeldrift treedt
tijdens het spuiten op, doordat de wind
fijne druppels meevoert tot buiten het
perceel. Dit is de belangrijkste vorm van
drift in boomgaarden. Het grote verschil
tussen een bespuiting in een boomgaard
en op een akker is de richting waarin men
spuit. Bij veldspuiten bevindt het te
behandelen oppervlak of gewas zich onder
de spuit. Men kan dus gebruik maken van
een horizontale spuitboom die verticaal
richting de grond spuit. De afstand tussen

de spuitboom en het gewas wordt zo klein
mogelijk gehouden, wat de kans op het
‘wegwaaien’ van druppels verkleint. Bij
boomgaardspuiten bevindt het te behan
delen gewas zich naast de spuitmachine
waardoor men zijwaarts of – afhankelijk
van het type toestel – zelfs praktisch

Een goede bespuiting hoeft
niet gepaard te gaan met het
zien van een spuitwolk.

verticaal omhoog moet spuiten. De afstand
tussen het spuittoestel en het gewas is
zeer variabel en er komen ook gaten voor
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in het gewas. Dit maakt dat het spuit
patroon in een boomgaard veel driftgevoeliger is dan bij veldspuiten. Maar welke
problemen brengt dit nu met zich mee?

Kaderrichtlijn Water
Volgens de Europese Kaderrichtlijn Water
moet ons oppervlaktewater tegen 2015
van goede kwaliteit zijn. Dit wil zeggen dat
concentraties van stoffen in het water niet
giftig mogen zijn voor het waterleven. Voor
gewasbeschermingsmiddelen betekent dit
dat we moeten trachten te vermijden dat
ze in het oppervlaktewater terechtkomen.
De toxiciteit van sommige actieve stoffen is
zo hoog dat een kleine hoeveelheid al voor
een overschrijding kan zorgen. Middelen
kunnen in het water terechtkomen door
diffuse en/of directe verliezen. De laatste
jaren werd er terecht veel aandacht
fruit • 17

technieken. Eerst en vooral moet je
rekening houden met het weer. Spuiten bij
hevige wind zorgt niet alleen voor enorm
veel drift, maar eveneens voor een
slechtere bedekking. Spuiten bij warm en
droog weer werkt dan weer dampdrift in de

belang bij dat we zo veel mogelijk goede
middelen ter beschikking hebben om een
goede bescherming van het gewas en de
oogst te kunnen garanderen, met een
afdoende resistentiestrategie. Behalve aan
het water, zullen we in de toekomst meer

© pc fruit

besteed aan het vermijden van verliezen
afkomstig van puntvervuiling (directe
verliezen). 40 tot 90% van de concentraties
in het oppervlaktewater kunnen hieraan
toegeschreven worden. Maar het zeer
driftgevoelige karakter van een bespuiting
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Luchtmengwerveldoppen zijn
niet verstoppingsgevoeliger
dan klassieke werveldoppen.
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hand. Men kan dus best spuiten bij lage
windsnelheden en bij een hoge relatieve
vochtigheid. Daarnaast heeft het type van
spuittoestel en de afstelling een grote
invloed. Men kan al een groot deel van de
drift beperken door doppen dicht te zetten
die over of onder de bomen door spuiten.
Dwarsstroomspuiten genereren minder
drift dan axiale toestellen. Deze laatste
spuiten praktisch verticaal omhoog, om de
toppen goed te kunnen bereiken. Spuittoestellen met reflectieschermen en tunnelspuiten overkappen als het ware de boom
die bespoten wordt. Daardoor worden de
druppels gevangen en kunnen ze niet
wegdriften. Haagbeplanting op de perceelsranden zorgt ervoor dat de windsnelheid in de boomgaard afneemt en voorkomt het wegdriften van spuitdruppels.
Een haag van fruitbomen is geen goed
idee, omdat je deze bomen dan ook moet
behandelen om geen bron van infectie in
de boomgaard te hebben.
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Spuitdoppen

1 Klassieke werveldoppen genereren een fijne nevelwolk.
minder kans op drift.

C

in boomgaarden impliceert dat deze bron
van diffuse verliezen zeker niet onze
aandacht mag verliezen. Momenteel is het
zo dat men geregeld, en op verschillende
plaatsen, overschrijdingen van de toelaatbare normen voor gewasbeschermingsmiddelen meet in het oppervlaktewater.
Hierdoor bestaat het gevaar dat we aan
middelen moeten inleveren, doordat
Europa of België de erkenning in bepaalde
teelten zou kunnen beperken of zelfs
schrappen. Als teler hebben we er alle
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Met luchtmengwerveldoppen is er

aandacht moeten besteden aan de
omgeving, woongebieden, recreatiege
bieden, fietspaden ... maar ook aan
naburige teelten. Drift kan er namelijk ook
voor zorgen dat middelen terechtkomen
op teelten waarvoor ze niet erkend zijn,
wat tot problemen kan leiden bij de
residuanalyses.

Drift beperken in boomgaarden
Voor bespuitingen in fruitboomgaarden
bestaan er enkele driftbeperkende

Er zijn enorm veel spuitdoppen op de
markt. Die hebben elk een karakteristieke
druppelgrootte en een eigen spuitbeeld.
Verschillende driftarme doppen zijn ter
beschikking, maar de fruitteler staat hier
nog zeer sceptisch tegenover. Nochtans
toonden heel wat proeven de goede
werking van deze doppen aan. In deze
studies gebruikte men voornamelijk
luchtmengdoppen van het spleetdoptype,
terwijl een werveldop de gangbare dop is in
de fruitteelt. Deze lange spleetdoppen
durven nogal eens te verstoppen, of zelfs af
te breken, wanneer ze in aanraking komen
met takken. Sinds enige tijd beschikken we
ook over luchtmengdoppen van het
werveldoptype die veel robuuster zijn. Ze
zijn niet gevoeliger voor verstopping dan de
klassieke werveldop. Deze echte fruitteeltluchtmengdop is een veelbelovende dop om
de fruitteler te helpen zijn gewas en oogst
te beschermen, en daarbij drift zo veel
mogelijk te beperken.
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behandeld werden in verschillende
omstandigheden. Hieruit kwamen geen
verschillen naar voren. Om de proeven nog
overtuigingskracht bij te zetten, zullen in
het spuitseizoen 2012 gelijkaardige
proeven gebeuren op 2 insectenplagen,
namelijk perenbladvlo en appelbloedluis.
Daarmee wil men een beeld krijgen van de
bestrijding van de voornaamste plagen in
het pitfruit. Daarnaast zal een aantal telers
de luchtmengdoppen gedurende het hele
seizoen gebruiken en vergelijken met de
klassieke doppen. Op die manier hopen we
het vooroordeel te doorbreken dat een
goede bespuiting enkel gepaard gaat met
het zien van een spuitwolk. De boodschap
is ‘weg met de wolk, gebruik
luchtmengdoppen’. n

ht

Sinds enige tijd zijn luchtmengwerveldoppen (rechts) beschikbaar die veel robuuster zijn dan
de gekende lange luchtmengspleetdoppen (links). Ze zijn nauwelijks groter dan de klassieke
werveldoppen (midden).

een axiale als een dwarsstroomspuit en
met de klassieke versus de luchtmengwerveldop. Beide doppen verzekerden met
het toegepaste spuitschema een gelijke en
afdoende bestrijding tegen zowel schurft
als witziekte op appel. Achteraf vergeleek
men ook de residuanalyse op vruchten die
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In het seizoen 2011 startte Phytofar samen
met pcfruit vzw een tweejarig project op
om het gebruik van dergelijke luchtmengwerveldoppen in de fruitteelt te stimuleren. Het gehele schurft- en witziekte
schema werd, op basis van advies van de
waarschuwingen, toegepast met zowel

Het project ‘Weg met de wolk, gebruik
luchtmengdoppen’ wordt gefinancierd
door Phytofar en met steun van het
IWT-project ‘Integrale evaluatie en
optimalisatie van het toepassingsproces
van gewasbeschermingsmiddelen voor
diverse fruitteeltsystemen in functie van
het toekomstig wettelijke en commerciële
kader’.

Hogere opbrengsten
met een fungicide
op basis van
Xpro technologie
• Nieuwe fungicidenfamilie
met innoverende Leafshield
formulering
• Betere ziektebestrijding
• Langere werkingsduur
• Sterkere stresstolerantie
• Alle graangewassen
www.bayercropscience.be
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees altijd het etiket en de productinformatie voor gebruik.
Voor verdere productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be.
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