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Voor de drift en verdergaande mogelijkheden
van emissiereductie in de akkerbouw, fruitteelt,
boomteelt en bollenteelt is voor de toelating
een wetenschappelijke onderbouwing van de
optredende drift noodzakelijk. Toepassing van
verschillende spuittechnieken en spuitdoppen
en verdergaande emissiereductie van spuitsystemen met verlaagde dosering leiden tot een emissiereductie. Een verdergaande emissiereductie
door driftreductie en verlaagde dosering is verder gewenst om straks aan de doelstellingen van
de Nota Duurzame Gewasbescherming te kunnen voldoen, maar ook binnen de Thematic Strategy on the Sustainable Use of Pesticides (TSSUP).
De sector zelf wil voldoende goed-toepasbare
driftreducerende pakketten beschikbaar hebben
om aan toelatingseisen van gewasbeschermingsmiddelen en opgelegde verscherpte eisen vanuit
het Lozingenbesluit te kunnen voldoen. In het
BO-06-Plantgezondheid Thema Emissiereductie
wordt gewerkt aan de onderdelen:

In analogie met een doppenclassificatiesysteem
dat succesvol geïntroduceerd is in de akkerbouwpraktijk wordt een systeem voor de fruitteelt opgezet waarbij spuitdoppen ingedeeld
kunnen worden naar driftreductie. Geïdentificeerde driftreductieklassen zijn 50%, 75%, 90%
en 95%. Met deze doppen, en een standaard
referentiedop, worden ter onderbouwing veldmetingen uitgevoerd.

2. d
 rift en driftreducerende maatregelen in
de fruitteelt

Mogelijke driftreducerende maatregelen voor de
fruitteelt zoals het effect van de hoeveelheid en
richting van luchtondersteuning, afscherming
van het spuitproces en eenzijdig spuiten worden
onderbouwd door metingen. Zo is aangetoond
dat er geen verschil in drift is tussen een axiaalspuit en een dwarsstroomspuit.

3. d
 rift en driftreducerende maatregelen in
de laanbomenteelt
Driftmetingen zijn uitgevoerd ter vergelijking
van de gangbare (axiaal-) spuit en de mastspuit.
Uit de uitgevoerde driftmetingen blijkt dat de
dwarsstroom-mastspuit, in vergelijking met de
gangbare axiaalspuit de drift aanzienlijk kan
reduceren. Bladval kan met de dwarsstroommastspuit worden gerealiseerd tot in de toppen
van de laanbomen (6 m hoog) doordat de spuitvloeistof effectiever tot boven in de boom wordt
gebracht.
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infestans. Snelle doorstroming wordt bevorderd
doordat de jaarrondstrategie gepubliceerd wordt
in de “Phytophthora info”. Dit is een nieuwsbrief
die jaarlijks door het Masterplan Phytophthora
onder aardappeltelers wordt verspreid. Daarnaast is er de mogelijkheid om actuele zaken
rondom Phytophthora te volgen en Phytophthora demo’s te bekijken op www.kennisakker.nl.

4. d
 rift en depositie bij verlaagde
doseringstechnieken

In onderzoek is de afgelopen jaren vast komen
te staan dat voor alle teelten spuittechnieken
binnen bereik komen die een verlaagde dosering
mogelijk maken. Deze technieken kunnen door
gericht te spuiten het middelgebruik verlagen
en daarmee een directe emissiereductie bereiken, maar ook nog een extra driftreductie
realiseren. Plantspecifiek spuiten in aardappel
en bladmassa-afhankelijke spuiten in bollen
leidt in een vroeg stadium van deze gewassen tot
meer dan 80% middelbesparing. In de fruitteelt
worden metingen verricht aan een systeem,
waarbij bladmassa-afhankelijk spuiten gecombineerd wordt met spuiten afhankelijk van de
omgevingsomstandigheden (windrichting en
windsnelheid) en de gewasgezondheid (schurft,
meeldauw).
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