Nieuwe inzichten omtrent spuitwerktuigen
door dr ir E. W.B.van den Muijzenberg
Directeur van het Instituut voor Tuinbouwtechniek
Reeds direct na de oorlog kwamen er mededelingen
uit het buitenland over zeer grote veranderingen in
de wijze van bespuiten in de tuinbouw. Ook in dit
blad zijn hiervan reeds enkele voorbeelden door ir
Floor en dr Leefmans nader beschreven (zie De Tuinbouw 1946, no 2 en 1948, no 5).
De fijne verstuiving met geconcentreerde spuitmiddelen vindt voor veldgewassen steeds meer ingang. De nevelspuit voor boomgaarden zal wellicht
v a n betekenis worden, doch hiervoor zullen zowel de
te bezigen middelen alsook de spuittcchniek nadere
uitwerking behoeven. Ook bij de gewone wijze van
spuiten zijn echter nog verschillende verbeteringen
aan te brengen.
Hij de bespuitingswerkzaamheden kunnen wij
onderscheiden: de tijd, benodigd voor het vullen van
het vat (de tank), de tijd voor het vervoer naar de
plaats waar moet worden gespoten en de tijd voor het
spuiten zelf. Wij zullen deze ieder afzonderlijk bezien
om na te gaan in hoeverre het mogelijk is deze tijden
te bekorten.
De tijd voor het vullen van het vat
Het vullen geschiedde aanvankelijk door water in
emmers te pompen en deze in het vat leeg te gieten.
Om een vat van 1000 liter te vullen had één man
zeker een halfuur à drie kwartier nodig. Bij een goed
werkende motorspuit geschiedt hetzelfde werk met
de snelvuller in 3 à 5 minuten en tegelijkertijd kan de
vooraf reeds afgewogen hoeveelheid poeder of de geconcentreerde vloeistof die het bestrijdingsmiddel
bevat, in het vat worden gebracht. Men kan ook de
vloeistof uit een hoger geplaatst vat laten toestromen
(fig. 1) of een centrifugaalpomp en zo voort gebruiken. Hierdoor wordt de benodigde tijd reeds dusdanig
verkort, dat het niet nodig behoeft te worden geacht
hier verder verbetering in aan te brengen.

trekkers, zo'n belangstelling genoot en vooral in heuvelachtige streken haar betekenis verkreeg. Trouwens
ook iemand, die een klein bedrijf heeft, minder goed
met motoren om kan gaan of moeilijk over water kan
beschikken doordat het terrein heuvelachtig is, zal
er goed aan doen de aanschaffing van een vaste spuitleiding te overwegen. Hierbij kan de pomp dan op
zeer eenvoudige wijze door een electromotor morden
aangedreven.
liet tijdsverlies voor het vervoer van de vloeistof
bracht met zich mee, dat men reeds bij gebruik van
paardenkracht algemeen geneigd was een groter vat
te nemen, wanneer de afstand tot de boomgaarden
lang Mas.
Hij de bespuiting met geconcentreerde oplossingen
zal de betekenis van het vervoer in verhouding tot
vroeger nog meer afnemen.
De tijd voor het spuiten
Het is zeer belangrijk hoeveel tijd men aan het spuiten besteedt, niet alleen met het oog op de duur, doch
bovenal met het oog op het te verwachten effect. E r
wordt wel gezegd, dat wie niet goed spuit, het wel
kan nalaten en hier zit een grond van waarheid in.
Bij een rugspuit moest erop gerekend worden, dat
voor het verspuiten van 1000 liter vloeistof 2 à 3
dagen nodig waren. Bij een vatspuit wordt dit, indien
door twee personen wordt gepompt en de druk op
10 à 15 atm. wordt gehandhaafd, tot ca 1 dag verkort. Bij gebruik van een motorspuit met een een-

De tijd voor het vervoer
Als men bedenkt hoe vroeger met een vatspuit gezwoegd werd, dan blijkt het gebruik van de motortrekker wel een zeer grote verbetering te hebben gebracht. Wel biedt de motortrekker slechts bij uitzondering de mogelijkheid om de aftakas direct door
de motor te laten aandrijven (fig. 2), doch ook aandrijving door een tandrad achter de koppeling zoals
bij de meeste vierwielige en verschillende tweewielige
trekkers (de freesmachines) mogelijk is, wordt in de
regel geen overwegend bezwaar geacht.
Het tijdsverlies voor het vervoer van de vloeistof is
geheel op te heffen door gebruik te maken van een
spuitleiding en dit is dan ook wel een van de belangrijkste redenen waarom de vaste spuitinstallatie, voor
de sterke uitbreiding van het gebruik van motorTiceetcielifte trekker
(Clifford)
met aangebouicde pomp
(Berthoud)
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Spuitmaxt in boomgaard
(Foto John Bean M.F.C. Co).
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slangspomp met een capaciteit van 30 liter/min.,
waarbij ongeveer 20liter per minuut wordt verspoten,
kan men reeds in één uur deze 1000 1vloeistof verspuiten.
Bij de bespuiting door middel van een spuitraain
en een pomp van 200—240 l/min., zoals deze in Engeland wel wordt toegepast, heeft men slechts 5 à 10
minuten nodig. Hierbij worden dan ook vaak vaten
van 2000 liter gehezigd. Ook hier dus weer een sterke
verkorting van de spuittijd.
Door allerlei hulpmiddelen wordt getracht om toch
een zo gelijkmatig mogelijke bespuiting te krijgen,
zodat het effect van de gewone bespuiting met slangen
zoveel mogelijk wordt benaderd.
Bij de nevelspuit wordt het weer een geheel andere
zaak, aangezien hier met kleine hoeveelheden vloeistof wordt gewerkt, bijvoorbeeld 30 liter per ha in
plaats van 3000 liter per ha zoals thans in boomgaarden veelal gebruikelijk is. Hier wordt de betekenis
van de spuitsnelheid geringer en gaat het in de eerste
plaats om de doeltreffendheid van de bespuiting.
Bij het gewone spuiten met een spuitstok begint
men bij grote bomen onder de boom; daarna loopt
men alspuitende om de boom, om zodoende een goede
bedekking van de takken en de bladeren te krijgen.
Bij gebruik van een spuitraam, een spuitmast en
ook een nevelspuit met een in alle richtingen beweegbare spuitmond wordt alleen langs de bomen gereden.
Het is hierbij evenwel in de meeste gevallen noodzakelijk om toch iedere rij van twee kanten te bespuiten, zodat het wel gewenst is dat dergelijke toestellen zijn uitgerust met mondingen naar beide
kanten, wat tot nu toe behalve bij het spuitraam en
sommige spuitmasten veelal niet het geval is.
Of de nevelspuit algemeen ingang zal vinden is
afhankelijk v a n :
1. het vinden van geconcentreerde vloeistoffen, die
wel schimmel- en/of insecten-dodend zijn, doch
bij een technisch uitvoerbare bespuiting geen beschadiging van de planten veroorzaken;
2. de wijze van spuiten, die zodanig moet zijn, dat
een gelijkmatige bedekking van de bomen wordt
verkregen.
In principe geeft deze bespuiting een groter kans op
gevaar, omdat het aflopen van de vloeistof, dat bij de
gewone bespuitingen als een veiligheidsklep werkt,
hierbij ontbreekt.
Bij de fijne verstuiving, bij geconcentreerde spuitmiddelen een vereiste, is dit niet het geval en geeft
een overdosering, die zeer spoedig ontstaat bij ongelijkmatige verdeling over de bomen of het veld, gemakkelijker aanleiding tot verbranding.
Deze wijze van bespuiten staat dan ook nog in de
kinderschoenen. Bij gebruik van een nevelspuit moet
er rekening mee gehouden worden, dat de vloeistofdeeltjes niet groter mogen zijn dan 0,1 mm (100 mu),
terwijl anderzijds deeltjes, die kleiner zijn dan 10 mu
ook zeker niet tot hun recht komen, doordat zij ten
gevolge van de luchtstromingen, die veroorzaakt
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worden door verschillen in temperatuur (zgn. thermiek), zwevende blijven.
De verschillende

spuiliverktuigen

Naast de standaard-bespuitingswerktuigen. waarbij
de slangen aan het vat of aan de spuittoren zijn bevestigd, is het spuitraam gekomen, waarbij een deel
van het raam veelal bewegelijk is en van verschillende
spuitplaatjes voorzien. Vervolgens is de spuitmast
geïntroduceerd, waaraan de spuitstokken bewegelijk
zijn bevestigd. In een nog later stadium kreeg men
de nevelspuit, waarmede men, de lucht als draagmiddel gebruikend, de vloeistof met kracht verspuit.
De \ loeistofdeeltjes zijn dan veel kleiner dan bij de
oorspronkelijke werkwijze. Bij deze typen van nevelspuiten wordt de lucht soms met zeer grote snelheid
verplaatst, waardoor vooral bij bebladerde bomen
aandacht aan eventuele beschadiging moet worden
geschonken, terwijl bovendien de kans bestaat dat de
deeltjes langs de bladeren worden geblazen.
Vervolgens is men de lucht gaan gebruiken om de
vloeistof reeds in het mondstuk te verdelen, zoals bij
de typische nevelspuiten (fig. 4) geschiedt. Bij de verdampingsspuit gaan de vloeibare verdampingsmiddelen, die dus een laag kookpunt hebben, zoals
freon, bij het bespuiten in dampvorm over en zo
wordt het vloeibare bestrijdingsmiddel zeer fijn verdeeld. Ook wordt hierbij wel een hogere temperatuur
toegepast. Deze verdampingsspuiten lenen zich tot
nu toe meer voor kassen en verkeren nog meer dan
de nevelspuiten in een experimenteel stadium.
Bij het stuiven (fig. 5) ontstaan enerzijds door
betere apparatuur, anderzijds door betere middelen
zoals ingehuld poeder (coated dust), bijvoorbeeld
DDT, omgeven met een huidje van cellulose, in bepaalde gevallen grotere mogelijkheden.
De bloementeelt
Hier betreft het veelal de teelt in kassen. Naast het
gewone spuiten, eventueel vernevelen met kleine toestellen, komt soms een fijne verneveling door middel
van een verdampingsspuit in aanmerking, waarbij
zoals bij de „aerocide", koolzuur als drijfmiddel
wordt gebezigd, terwijl ook de ,,aerosol"-bom hier
en daar reeds toepassing vindt. Hiernaast wordt het
zgn. roken met kaarsen reeds toegepast.
Spuitdop voor fijne
verstuiver
met zeefje
(Delavan)

Spuitdop met platte kegel
voor
onkruidbestrijding
{Delavan)

Bloembollenteelt
Hier worden op de grotere bedrijven draagbomen
met spuitdoppen op wielen gebruikt, waarbij de
wielen in de paden tussen de bedden lopen. Ook heeft
men wel van spuitdoppen voorziene draagbomen, die
gedragen worden. De motorspuit staat daarbij op
een auto of in een schuit (fig. 6).
Het verdient zeker aanbeveling hierbij ook aandacht te schenken aan fijne spuitdoppen (zogenaamde
Teejet, microspuit) of nevelspuitdoppen, aangezien
hiermee vooral bij de bloembollen, waar de bladeren
nogal met een waslaag bedekt zijn, een goed resultaat is te verwachten.
De boomktvekerij
Hier worden weer geheel andere eisen gesteld en komt
ook weer naast de standaard-bespuiting, uitgevoerd
met zeer smal gebouwde werktuigen, waarmee
men tussen de rijen kan werken, de bespuiting met
fijne verstuivingsdoppen aan een draagboom in aanmerking. Deze draagboom kan dan zó worden opgesteld, dat hij voor hogere gewassen verticaal wordt
opgeslagen, terwijl hij voor het bespuiten van zaailingen en stekken wordt neergeklapt, zodat een
grotere breedte wordt bespoten.
In de boomkwekerij kan ook het gezamenlijk gebruik van dergelijke toestellen overweging verdienen.
De fruitteelt
In de fruitteelt, waar wel het meest wordt gespoten,
zal in de toekomst wellicht ook het meeste profijt
kunnen worden getrokken van de nevelspuit. Het
bezwaar, dat de luchtsnelheid vlak bij het toestel zo
groot is, waardoor vooral in een dichte beplanting,
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beschadiging niet isuitgesloten, geeft hierbij nogveel
zorgen. Denevelspuiten komen danookheteerstin
aanmerking voor wijd geplante boomgaarden.H e t
spuitraam komt meer inaanmerking voor dichte lage
beplantingen, zoals hethaagsysteem ende spillenteelt.
De groenteteelt
I n het algemeen zalbij veldgewassen een horizontale
draagboom waaraan d a nde leiding metde spuitdoppen vastzit, worden toegepast. Hierbij heeft men
in deeerste plaats demogelijkheid, datbij geconcentreerde oplossingen gebruik gemaakt kanworden van
spuitdoppen, dieeenzeer fijne verstuiving geven
(microspuit).
Bij gebruik v a n geconcentreerde oplossingen met
emulsies envooral suspensies zalereenzeer fijn zeefje
in iedere spuitdop aanwezig moeten zijn omhet verstopt raken v a nde zeer fijne openingen t e verhinderen (fig. 7).Daarnaast komt mogelijk ookde nevel-
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De teeltvan tabak,
No 46 der Mededelingen v a n de Tuinbouwvooilichtingsdienst. Uitg. Staatsdrukkerij- enUitgeverijbedrijf te's-Gravenhage, 1949. 93blzn. afbn., ƒ1.50.
De tabaksteelt, welke tijdens deoorlog inhet middelpunt der belangstelling stond, moge die plaats
niet geheel hebben kunnen behouden, zij heeft zich
toch nogbij vele getrouwen kunnen handhaven.
Steeds meer is hetstreven ontstaan cmeen beteren
uniform product tetelen dateventueel met importen
kan worden vermengd teneinde eenrookproduct t e
verkrijgen d a t door de Nederlandse roker gewillig
wordt gekocht. Deproducenten worden daarin gesteund door deonderzoekingen inhet laboratorium
en opdeproefvelden. Voor henisvooral deze handleiding, waarin de deskundige schrijver zijn ervaringen enonderzoekingen opuitvoerige wijze heeft neergelegd, geschreven. Deuitvoering is goed verzorgd
en detalrijke originele illustraties zijn een complim e n t w a a r d . Moge daarom ditboekje zijnweg vinden!
Ir A.VAN GOGH
VrUChtbOmen dieV de hoogêtevoldoening peren,
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spuit in aanmerking, waarbij zich echter nogde vraag
voordoet ofeen groot aantal mondstukken en een
lange draagboom danweléénmondstuk devoorkeur
verdient. Bijhetlaatste systeem kanmen, profiterend
van dewind, toch nogeen gelijkmatige bespuiting
krijgen. Tevens kangedacht worden aandebespuiting tegen onkruiden, meteendop(fig.8),die een
platte spuitkegel geeft. Hierbij worden ook geconcentreerde middelen toegepast, doch deze bestrijding
komt indeeerste plaats in aanmerking voor éénzaadlobbigen, omdat detweezaadlobbigen veelal worden
gedood, doordat de vloeistof eraan blijft hangen.
Trouwens dekennis v a ndeluchtbeweging, o.a. de
opstijging v a nde lucht bij zonneschijn en dergelijke, zalnogaanmerkelijk moeten worden uitgebreid, wilmendebespuiting enerzijds met zo min
mogelijk vloeistof, anderzijds metzoveel mogelijk
resultaat uitvoeren.
We staan thans met onze kennis v a nde uitvoering
der bespuitingen nogaanhet begin.
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Land- entuinbouw/kundige, NXXI zoekt t e g e n
Oct. h a a r p a s s e n d werk. voor halve d a g e n .
Liefst intern. M e j M c
ttaentjens,
Ruurloseweg C a2 6 ,Borculo

Kent Uonze tuinbouw?
no9-Metwelk doel worden
deze werkzaamheden verricht?
1 Het„ringen" van vruchtbomen ter bevordering
van de vruchtbaarheid
2 Hetontsmetten van bloembollen om ziekten
tegen t e gaan
3 Het„omspuiten" vandegrond metbehulp
van een zandzuiger omdeverse kalkrijke
grond naar boven t e brengen
4 H e topnemen vanhetwaterpeil voor drainage
5 H e topnemen vandetemperatuur bij het
stomen v a ndegrond, watgedaan wordtom
bodemziekten t e bestrijden
6 Hetdieven vantomaten teneinde dezede
gewenste groei envruchtbaarheid tegeven
De prijs werd toegekend aande Heer J . Veen,
Boterdijk 106,DeKwakel (N.H.)

KORT B E R I C H T
De diepvriesinduslrie in Duitsland. DeDuitse diepvriesindustrie, welke uit delaatste twee jaren voor deoorlog
stamt, isweer met haar productie begonnen. Gedurendede
oorlog kon deze industrie slechts inzeer beseheiden mate
werken, dochinde tweede helft van 1948werd deproductie
weer opvolle capaciteit gebracht.
In de Bizonewerden 12.000.000kggroenten enfruit ingevroren, welkenuopdemarkt worden gebracht. Tengevolge
van dehoge prijs verloopt deafzet zeer langzaam, terwijl
bovendien bijdekleinhandel eengroot tekort bestaat aan
koelkasten.
(Econ. Voorl. 25Maart 1949)

