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wanneer moet je ze respecteren en waarom zijn ze nodig? Verder geven we een aantal tips om
drift te reduceren.
Verónica Dias

Vraag: Er is een maatregel die ons verplicht om bufferzones te respecteren. Wat zijn bufferzones eigenlijk?
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Werkzame stof
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Vraag: Hoe kan ik mijn bufferzone reduceren?
Je kan je bufferzone reduceren door een
minder scKadelijk G%0 te gebruiken
enof de drift tijdens bespuitingen te
beperken
Driftreducerende tecKnieken
• Spuitboom Korizontale teelten 
• Dopmaat: grotere doppen geven
meer 50-90% driftreductie
• /ucKtondersteuning: tot 90% driftreductie
• AfgescKermde spuitboom: 5-90%
driftreductie
• Rij- of beddenspuit: tot 90% driftreductie
• Overkapte rij- of beddenspuit: tot
90% driftreductie

%ufferzone
m

• %oomgaardspuit verticale teelten :
• +aag op rand van Ket perceel of antidriftscKerm: 5-90% driftreductie
• DZarsstroom spuittoestel: 50%
driftreductie
• Tunnelspuit: 90% driftreductie
De eenvoudigste en goedkoopste
manier om drift ʗink te reduceren bij
Ket gebruik van een spuitboom, is door
driftreducerende doppen te gebruiken
aanbevolen ,30-maatregel  Telers die
een boomgaardspuit gebruiken, zullen
best een Kaag aanplanten of een antidriftscKerm plaatsen om Kun drift en
dus bufferzone te reduceren Door een

Kaag aan te planten, sscoor je ook goed
t
treg
bij de ,30 maatregel
122 rond bevordering van biodiversiteit en ecologiscKe
structuren Voor meer informatie over
driftreducerende tecKnieken, ga naar
ZZZf\toZebbe1/docdoppen-1/
pdf
Om je percentage driftreductie te vertalen naar de breedte van de bufferzone
die je moet respecteren, kan je de tabel
van Ket )OD raadplegen: ZZZf\toZeb
be1/docDe%20breedte%20van%20
de%20bufferzone-1/%20 sept%20
200 pdf
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