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Samenvatting

SAMENVATTING

Techniekenvoorbovengrondse toedieningvanbestrijdingsmiddelenindeglastuinbouwkunnenonderverdeeldwordeningewasbehandelingenenruimtebehandelingen.
Spuitenmetluchtondersteuning,gepulseerdspuiten,spuitenmetafdekplaaten
conventioneelhoogvolume-spuitenzijnhoogvolume-gewasbehandelingen.Bij
conventioneelhoogvolume-spuitenligthetvloeistofverbruik tussen500en2500
l/ha.Devloeistofverdeling isbijhandgedragenspuitapparatuurafhankelijkvan
debediener.Eengoedafgestelde spuitmastofspuitboomheeftt.o.v.handgedragenspuitapparatuureengelijkmatigerevloeistofverdelingoverhetgewas,waardoorhetwater-enmiddelgebruikgereduceerdkanworden.
Luchtondersteuningverhoogtdeindringsnelheidendeindringdiepte inhet
gewas.Luchtondersteuning reduceerthetvloeistofverbruik.Hetkanzowelinde
spuitdopalsopeenontwikkeldspuitbeeld toegepastworden.Hetaanbrengenvan
eenafdekplaatbijdespuitdoppenverhoogtdeindringsnelheid. Spleetdoppen
krijgendooreendiepere indringingvandenevel,delageredriftgevoeligheid
enhetsmallereenscherperbegrensdespuitbeelddevoorkeurbovenwerveldoppen.
Electrostatisch (enelectrodynamisch)spuiten,gewasgerichtnevelen,fijnnevelenenstuivenzijnlaagvoluoe-gewasbehandelingen.Bijelectrostatisch (en
electrodynamisch)spuitenzorgteenelectrische ladingvoorhetuiteenslaanvan
devloeistof ingeladendruppeltjes.Devloeistofeigenschappenendeelectrischeveldsterktebepalendedruppelgrootte.Bijgewasgerichtnevelenwordt
maximaal400l/haverneveldmeteendruppelgrootte tot200rau.Dezenevelkan
gerealiseerdwordenmeteenschijfvernevelaar,eenmotorrugnevelspuit,een
apparaatmeiluchtondersteuning indespuitdop (Teeaizer)ofeenkooivernevelaar.Meteenmotorrugnevelspuitwordenkleinekasoppervlakkenbehandeld,waarbijdedruppelgrootteafhankelijk isvandevloeistoftoevoer.Bijeenkooivernevelaar isdedruppelgrootteafhankelijkvanderotatiesnelheidvandekooi,
demaasbreedteendevloeistofeigenschappen.Dedruppelgrootte ismeestalafgesteldopongeveer80
rau,
meteenvloeistofdoseringvan40l/ha.Bijfijnnevelen
wordtmeteencolfoggervloeistofbijeendrukvan20MPaverneveld indruppels
van30tot70mu.Doordehogedrukiseencolfoggeronderhoudsgevoeligen
slechttemechaniseren.Bijstuivenwordtbestrijdingsmiddeldooreenmotorpoederverstuiver indrogevormophetgewasgebracht.Stuiveniseentoedienings-
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techniekdienietveelmeertoegepastwordt.
Foggen,nevelenmeteenspuitbusenrokenzijnlaagvolurae-ruiratebehandelingen.
Integenstelling toteenfog-behandelingwordtnevelenmeteenspuitbusofroken
meestalslechtsingezetalsondersteunende techniek.Meteenfog-apparaatwordt
eennevelverkregenmeteenVMDtussen12en25mu.
EenLVMiseenultralaagvolume-ruimtebehandeling,waarbijzeerkleinedruppels
doorluchtondersteuning gelijkmatigoverderuimteverdeeldworden.Bijeen
hoog,volgewaswordt ineenkasmetweinigruimtebovenhetgewasdeluchtcirculatiegestoord,enwordteenLVM-behandelingafgeraden.Voordeze toepassing
wordtinJapaneenplasticbuismetgatenaandeuitstroomopeningvandeventilatorvandeLVMbevestigd,waardooreenruimtebehandelingvanonderafgerealiseerdwordt.
Dedruppelgroottediemeteentoedieningstechniekgerealiseerdmoetwordenis
afhankelijkvanhetgewenstedoel.Schimnielbestrijdingvereisteengrotere
druppeldaninsektenbestrijding.Bijeenplaagboveninhetgewasishetdruppelspektrumminderbelangrijkalsbijeenplaagonderinhetgewas.Eenplaag
onderinhetgewasvereistzowelgrotedruppelsdiedebladereninbeweging
brengenalskleine,beweeglijkedruppelsmeteengrotedruppelsnelheid.Luchtondersteuning iseenmanieromdedruppelsnelheidlangeropniveautehoudenen
eventueelzelfsteverhogen.
Druppelszijnindeglastuinbouwmindersnelonderhevigaandriftdaninde
akkerbouw,omdatdetoedieninguitgevoerdwordtineengeslotenruimte.Erwordenderhalvedoppentoegepastdiebijeent.o.v.deakkerbouwrelatiefhoge
druk (0,8tot2,0MPa)eenSpektrummeteenlageVMDleveren.Kleinedruppels
bedekkenbijgelijkblijvendvloeistofvolumeeengroteroppervlakdangrote
druppels.
HydraulischedoppenhebbeneenbreedSpektrum.Doorspuitvloeistofeengecontroleerdepulstegevenwordteensmalspektruraverkregen,waarbijdedruppelgrootte instelbaar isdoordefrequentievandepulsteveranderen.
Bijeenruimtebehandelingkomtaandeonderkantvandebladerennauwelijksmiddelterecht.Dewerkingberustopdampwerkingvanhetmiddel.
Bijelectrostatisch (enelectrodynamisch)spuitenkomtdoordeaantrekkingskrachtvanhetgewasendekasopstandenminderspuitvloeistofopdegrond
terecht.Deindringing inhetgewasisechterslecht.Luchtondersteuningkan
neerslaanvangeladendruppeltjesopdekasopstandenverminderenendeindringingverbeteren.
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Naastapparatuur envloeistofzijndewindsnelheidbuitendekas,derelatieve
luchtvochtigheid (RV)endetemperatuurvaninvloedopeenruimtebehandeling.
Eentoenamevandewindsnelheidbuitendekasvergrootdeemissie.Eentemperatuurstijgingheeftverdampingtotgevolg,waardoordeemissietoeneemt.Een
wetenschappelijkeverklaringvandeRV-waardenwordtnietgegeven.Erwordt
echteraangeradengeenruimtebehandelinguittevoerenmeteenRVhogerdan
90%ofeentemperatuurhogerdan30 C.Hetsluitenvaneenschermbeïnvloedt
zoweldeRValsdetemperatuur.Doorhetsluitenvaneenfolie-schermmetanticondenswerkingkunnencondensdruppelsmethogemiddelenconcentratiesvanhet
scherm losrakenengewasschadeopleveren.Hetsluitenvaneenfolie-schermmet
anti-condenswerkingwordtbijeenruimtebehandelingderhalveafgeraden.
Bijeenpraktijkproefwerdendeemissie-stromengemetenvaneenconventionele
hoogvolume-spuit,eenLVMeneenPulsfog.Ineenkasmettomatenplantenwerd
bijhethoogvolume-spuitenallespuitvloeistofteruggevonden,terwijlbijde
fog-behandelingslechtseengeringpercentage teruggevondenwerd.BijdeLVMbehandeling lagdeteruggevondenhoeveelheidspuitvloeistofhiertussenin.Het
percentagespuitvloeistofophetgewast.o.v.deteruggevondenhoeveelheid
spuitvloeistofwasbijelkapparaatongeveergelijk.Bijhoogvolume-spuiten
kwamrelatiefmeervloeistofopdegronddanbijdeLVMendePulsfog.Zowelop
hetkasdek,inhetcondenswateralsnaardebuitenluchtwerdrelatiefmeer
teruggevondenbijdeLVMendePulsfogdanbijdehoogvolume-spuit.Ineenlege
kaswasdedepositieopdegrondbijeenLVMeneenPulsfognagenoegevengroot.
OphetkasdekeninhetcondenswaterwerdbijdeLVMechterbeduidendmeer
teruggevonden.

Begrippenkader

BEGRIPPENKADER

Bedekkingsgraad
Debedekkingsgraad geefthetgedeeltevanhetoppervlakdatmetdruppelsbedekt
isweer (in % ) . Hetkangrootverschiluitmakenofdezebedekkingsgraad gemeten
wordtaandehandvandruppelsofopbasisvandevlekkendieoverblijvennadat
dedruppelszijningedroogd (werkelijkebedekkingsgraad).

CABO
CentrumvoorAgroBiologischOnderzoek.

Collectie-efficiëntie
Kleinedruppelshebbendeneigingommetdeluchtomoppervlakkenheentegaan
i.p.v.eropneer teslaan.Ditverschijnselbepaaltdecollectie-efficiëntie
vaneendoel.Ditishetaantaldruppelsvaneenbepaaldeafmetingdieinslaan
opeendoel,vergelekenmethetaantaldatdoorhetgeprojecteerdeoppervlak
vanhetdoelzougaan,alshetdoelweggehaaldwordt.Decollectie-efficiëntie
isrechtevenredigmetVMDendeluchtsnelheid,enomgekeerdevenredigmetde
oppervlaktevanhetdoel.

Contacthoek
Decontacthoek iseenmaatvoordeuiteindelijkevormdieeendruppelna
depositieaanneemt (bolheidofplatheid).Dezewordtbepaalddoorderesultante
vankrachten indegrensvlakkenvloeistof,luchtenondergrond.Doorinzakken
vandedruppelt.g.v. dezwaartekrachtdaaltdegroottevandecontacthoek.
Doorverdampingneemtbovendienhetvolumevandedruppelaf,waardoorde
contacthoekvooreenkleinedruppelmoeilijk tebepalenis.

Depositie
Depositie ishetproceswaarbij,alsgevolgvansedimentatie,inslagofopvangen,pesticidenneerslaanenzichhechtenopoppervlakken.Vaakwordthetbegripdepositie gebruiktomaantegevenhoeveelstofperoppervlakte-eenheid
zichaanhettebespuitenoppervlakheeftgehecht (- retentie).Hetbegripdepositiewordtookgebruiktomaantegevenhoedepesticidenoverhetoppervlak
zijnverdeeld (aantallenensoortendruppels).
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Dopcode-nummering
8002
Eendopmeteentophoekvan80graden.Devloeistofafgiftewordtbepaalddoor
dewaardevandelaatste2cijfers.Dezewaardegeeftdevloeistofafgiftevan
dedopbijeendrukvan2MPainliter/min.
110015
Eendopmeteentophoekvan110graden.Devloeistofafgiftewordtbepaalddoor
dewaardevandelaatste2cijfers.Dezewaardegeeftdevloeistofafgiftevan
dedopbijeendrukvan2MPainliter/min.

Drift
Ongewensteemissievanbestrijdingsmiddelen indevloeistoffasenaardelucht,
tengevolgevanluchtbeweging.

Druppelgrootte-verdeling
Beeldomtrentdeverdeling inklassennaargrootteenaantallenvandruppels
perklasse,gemetenaandehandvaneen"wolk"vandruppelsindeluchtofeen
verzamelingdruppelsopeenoppervlak.Determwordtvaakonterechttoegekend
aaneenverzameling "vlekken"opeenoppervlaknadatdedruppelszijnopgedroogd.

d

vl0
Degroottevandedruppel,diesamenmetallekleineredruppels10%vanhet
totalevolumevanhetdruppelgroottespectruminneemt.

d

v90
Degroottevandedruppel,diesamenmetallekleineredruppels90%vanhet
totalevolumevanhetdruppelgroottespectrum inneemt.

Emulsie
Bijeenemulsiekomthetbestrijdingsmiddel invloeibarevormvoor.Bijhet
mengenbewegendekleinevloeistofdeeltjeszichinhetwater,maarlossenniet
op.Dedeeltjesgrootte iskleinerdan20mu,waardoorverstoppingvandenozzle
nietmakkelijkopzaltreden.Eennadeelvaneenemulsie isechterhetschuimen
vandevloeistof.
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IMAG
InstituutvoorMechanisatie,ArbeidenGebouwen.

LeafAreaIndex (L.A.I.)
Detotalebladoppervlaktevaneengewasperboderaoppervlak.

MJPG
MeerjarenplanGewasbescherming.

MPa
Deeenheidvandruk isPascal (Pa). MPaiseenafkortingvanMegaPascal,
hetgeengelijk isaan10bar.

nm
Deafkortingvandelengte-eenheidmicrometer is Um. Deuitspraakhiervanis
mu. Inditverslagwordtmicrometerweergegevendoormu.

NumberMedianDiameter (NMD)
Dediameterwaarbij 50%vanhetdruppelaantaleenkleinereen50%eengrotere
diameterheeft.

Oppervlaktespanning
Deoppervlaktespanning iseenmaatvoordekrachtenaanhetgrensvlaktussen
vloeistofenluchtvaneendruppel,dieinhogematedestabiliteitenvormvastheidvandruppelsbepaalt.Hierdoorwordtookdevormbepaalddiededruppelaanneemtnadatdezeopeenondergrond totstilstandkomt,enbepaaltmede
degroottevanhetoppervlakdatdoordedruppelbevochtigdwordt.Deeenheid
vanoppervlaktespanning isN/m.

PTG
ProefstationvoorTuinbouwonderGlas.

Retentie
Dehoeveelheidpesticide (geformuleerdproductofactievestof)dieperoppervlakte-eenheidalsgevolgvansedimentatie,inslagofopvangnaeenbespuiting
opeenoppervlak isneergekomen.

Begrippenkader

SauterMeanDiameter (SMD)
Dedruppelgroottemetdezelfdevolume/oppervlakverhoudingalshetgezaraelijk
geanalyseerde druppelgroottespektrum. Informulevorm:
SMD- E(ds2 xn.)/£(d.2xn.)
i

1'

ï

ï

Hierinis: E - Sigma

d -Druppelgrootteperklasse

i-Klassenummer

n.-Druppelaantalperklasse

SC
StaringCentrum.

Suspensie
Bijeensuspensiekomthetbestrijdingsmiddel invastevormvoor.Dekleine
vastedeeltjeszweveninhetwater,maarlossennietop.Suspensieskunnenna
verloopvantijdontmengen.Roerenisderhalvenoodzakelijk.Suspensieskomen
ookindeluchtvoor.Dergelijkezwevendedeeltjeswordenaerosolengenoemd.
Bijspuitpoeder isdewerkzamestofmeestalgekoppeldaaneendraagstofomde
zweefeigenschappen teverbeteren.

Viscositeit
Deviscositeit iseengrootheiddiedeweerstandvaneenstromendmediumtegen
deformatiesaangeeft,veroorzaaktdoorinwendigewrijvingtussendedeeltjes.
Hetiseenmaatvoordetaaiheidofdestroperigheidvaneenvloeistof.Een
vloeistofheefteendynamische-eneenkinematischeviscositeit.Dekinemati2
2
seheviscositeit (m/s)isdedynamischeviscositeit (N.s/m )gedeelddoorde
3
soortelijkemassa (kg/m).
VolumeMedianDiameter(VMD)
DeVMD isdedruppelgroottewaaronderalledruppelsdehelftvanhettotale
volumevormen.DeVMDvolgtuitformule:
k

V/2- (pi/6) En xd
i-1

3
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Hierin is:V

-Totalevloeistofvolume
pi -3,U159
E - Sigma

Klassenummer
n,d,-

i

Druppelaantalperklasse
Druppelgrootteperklasse
VMD

DeVMDisgeenrekenkundigemaareenmeetkundige grootheid.Dewaardevande
SauterMeanDiameter isongeveer80%vandeVMD (vuistregel).

Worplengtevaneenventilator
Deafstandvandeventilator toteenpuntwaarbijdesnelheidvande
luchtstroomnogeenbepaaldeminimumwaardeheeft.Erishiervoorgeen
standaardwaarde.Doorgaanswordtalsminimumwaarde0,5m/saangehouden.

Inleiding

1.INLEIDING

Indeglastuinbouwwordenbestrijdingsmiddelengebruiktomeenproduktvangoedekwaliteitopdemarkt tebrengen.Aantoedieningstechniekenindeglastuinbouwwerdeninhetverledenalleeneisengesteldaanhetbedieningsgemak.Er
wordennuookeisengesteldaandebelastingvanhetmilieu.InhetMeerjarenplanGewasbescherming (MJPG)wordenemissie-reductiesvanbestrijdingsmiddelen
naarzowellucht,wateralsgrondgeëist.Dehuidigeongecontroleerdetoedieningssituatiebrengteenchemischmiddelookopongewensteplaatsen.Doorde
bronvanemissie,despuitapparatuur,aantepassenkandeongewenstewerking,
endaarmeedeemissie,gereduceerdworden.
OmaandeeisenvanhetMJPGtevoldoeniseenaantalprogramma'sopgezet.Het
PTG-project,waarbij toedieningstechniekenvanbestrijdingsmiddelen indeglastuinbouwwordenaangepastenontwikkeld,iseenonderdeelvanhetprogramma
"Emissie-beperkendetoedieningstechnieken".BijditprogrammaheefthetIMAGde
programmaleiding,enwordtsteunverleenddoorhetStaringCentrum (SC)enhet
CABO.Eencoördinatiegroephoudttoezichtopdeuitvoeringvanhetprogramma.
Deeersteactiviteit inhetprojectisditliteratuuronderzoeknaaremissieen
toedieningstechnieken.UitdeliteratuurbestandenAgralin,CabenPhytomedwerd
d.m.v. trefwoordencorabinatieseenliteratuurlijstmetongeveer300titelsverkregen.Doordeveleartikelsophetgebiedvantoedieningstechniekenzoude
literatuurlijstzeermakkelijkuitgebreidkunnenworden.Detijdvoordeliteratuurstudiewasbeperkt,waardooreenliteratuurlijstmetmaximaal300titels
verwerktkonworden.Inbijlage8staandetrefwoordencombinatiesweergegeven,
waarmeedezeliteratuurlijstverkregenis.Reductievandezelijstdoorniet
relevanteofdubbeleartikelsteverwijderenleverdeeenlijstopmetongeveer
150titels.Vandezelijstzijnalleartikelsgelezen.Doordeartikelsdie
nietstoevoegennietoptenemenwerddeliteratuurlijstvanblz.62verkregen.
Indezelijststaanookenkeleartikels,dienietopdebeschrevenwijze
verkregenzijn,maardoorhetleverenvaninformatiewelindeliteratuurlijst
opgenomenmoetenworden.
Erwerdveel informatieoverdetoedieningstechniekengevonden,maarover
emissievanbestrijdingsmiddelen indeglastuinbouwwerdslechtséénrapport
gevonden.HierinwerddedepositieendeluchtconcentratiebijeenLVM,een
Pulsfogeneenhoogvolume-spuitgemeten.Deresultatenvandezemetingenzijn
inhoofdstuk7verwerkt.
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Ditliteratuuronderzoek richtzichopdebovengrondse toedieningstechnieken.De
ondergrondse toedieningstechnieken,waaronderdewortelbehandelingsmethoden,
vallenonderhetprojectGeslotensystemen,enwordeninditonderzoekderhalve
nietmeegenomen.Debovengrondse toedieningstechnieken indeglastuinbouwzijn
onder teverdeleningewasbehandelingenofruimtebehandelingen.Gewasbehandelingenwordenonderverdeeld inhoogvolume-techniekeneninlaagvolume-technieken.Dezewordenrespectievelijk inhoofdstuk 3enhoofdstuk4behandeld.In
hoofdstuk2wordendespuitdoppenbehandelddiebijhoogvolume-behandelingen
gebruiktworden.Despuitdoppenmetspecifieke toepassingopspuitbomenen
spuitmastenwordenookinhoofdstuk 3behandeld.Ruimtebehandelingenworden
onderverdeeld inlaagvolume-techniekenenultralaagvolume-technieken.Deze
wordenrespectievelijk inhoofdstuk 5enhoofdstuk6behandeld.
Omemissie tekunnenbepalen ishetbelangrijkkennisvanmeetmethodiekente
verzamelen,waarbijgebruikwordtgemaaktvanconcentratiemetingen,druppelgrootteverdelingsmetingen entracers.Daardezekennisechterniethethoofddoelvanhetonderzoekwas isdeze informatie inbijlagengezet(respectievelijkbijlage6enbijlage7).
OphetIMAGiseenoverkoepelend literatuuronderzoeknaar toedieningstechnieken
vanbestrijdingsmiddelen indelandbouwverricht.Hierinwordtachtereenvolgens
debijeenbestrijding tegebruikenchemicaliën,detoedieningstechnieken,
druppelvorming,drift,depositie,meettechniekenentheoretischeachtergrondinformatievandestroomeigenschappenvanvloeistoffenenlucht,uitvoerig
behandeld.Deinhoudsopgavevanditverslagstaatinbijlage9.
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2.SPUITDOPPEN

Bijenkelebovengrondse toedieningstechniekenvanbestrijdingsmiddelenworden
werveldoppenenspleetdoppengebruikt.Werveldoppenkunnenonderverdeeldworden
indoppenmetvollekegel,doppenmethollekegelentweekaraerwerveldoppen.
Spleetdoppenkunnenonderverdeeldwordeninstandaardspleetdoppen,dubbele
spleetdoppen,"Evenspray"spleetdoppen,LP-spleetdoppenentweekamerspleetdoppen.EenLP-spleetdopiseenanti-driftdop.Naastwerveldoppenenspleetdoppen
wordenookanti-driftdoppen indithoofdstukopgenomen.

2.1.Werveldoppen
Bijwerveldoppenwordteendeelvandedoordepompgeleverdeenergiegebruikt
voorhet inrotatiebrengenvandevloeistof [28].Hierdoorhebbendruppelsvan
werveldoppent.o.v.druppelsvanspleetdoppenbijdezelfdedrukeenlagere
snelheid,enderhalveminder indringinginhetgewas [20,28].Dedruppelgrootte
daaltbijdrukstijging,toteenbepaaldegrensbereiktwordt.Bovendezegrensdrukneemtdedruppelgroottenauwelijksmeeraf.Degrensdrukisafhankelijk
vanhetdoptype.Bijdemeestewerveldoppentreedtditopbij1MPa.Hetspuitvoluraeblijftechterweltoenemen[72].
Voordetoedieningvanbestrijdingsmiddelenkanzoweleenwerveldopmeteen
hollekegelalseenwerveldopmeteenvollekegelgebruiktworden.Hetenige
verschiltussendezetweedoppenishetafgegevenspuitbeeld.Eenwerveldopmet
vollekegelgeefteengeslotenspuitbeeldeneenwerveldopmethollekegel
niet.Naastdezetweedoppenishetookmogelijkeentweekamerwerveldopte
gebruiken.
Hetspuitbeeldvaneentweekamerwerveldop lijktopdatvaneenwerveldopmet
hollekegel.Eentweekamerwerveldop iseenspuitdopmet2wervelkaaers.Inde
tweedewervelkamerwordendekleinedruppelssamengevoegd totgroteredruppels,
hetgeenextraenergiekost.Toteendrukvan0,8MPageeftdezedopeenuniforme,grovedruppel [72].Grovedruppelskomensneltegenhetgewastotstilstand
enbrengenhierdoorhetgewasinbeweging.Omhetbestrijdingsmiddelonderin
hetgewastekrijgenzijnnaastgrotedruppelsdiehetgewasinbewegingbrengenookkleine,beweeglijkedruppelsmeteenhogesnelheidvereist.Deindringinginhetgewasisbijeentweekamerwerveldopderhalvematig [toevoegingauteur].
Doordeextrawerveling indetweedewervelkamerwordtdevloeistofmeteen
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grotere centrifugaalkracht uithet spuitgat geslingerd, waardoor de tophoek
groter wordt.
Een spuitdop heeft eenbepaalde tophoek. Bijelke spuitdop wordt de tophoek
door druktoename groter, toteenmaximumwaarde bereikt wordt. Eenverdere druktoename heeft eendaling v a nde tophoek totgevolg [ 7 2 ] .In figuur 1 isde
straalbreedte v a neenholkegelwerveldop bij3verschillende drukken uitgezet
tegen de spuitafstand. U i tdeze grafiek k a nde tophoek v a ndedopbij3 verschillende drukken bepaald worden. Bijh e ttoenemen v a nde druk wordt de tophoek groter. H e tafnemen v a nde tophoek ishier niet zichtbaar, omdat de maximumwaarde bij0,5M P anogniet bereikt is [ 7 6 ] .
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Behalvedoorhetdoptypeendedrukwordtdetophoekookbeïnvloeddoorde
viscositeitendeoppervlaktespanningvandespuitvloeistof.Eentoenamevan
deviscositeit ofdeoppervlaktespanningheefteenkleinere tophoektotgevolg
[79].
Werveldoppenworden indeglastuinbouw inspuitbomenenspuitmastennagenoeg
nietmeertoegepast,maarvindennogtoepassing inhandgedragenspuitapparatuur.Dewerkdrukligttussen1en4MPa.Indeakkerbouwligtdewerkdrukbij
werveldoppentussen0,3 en0,5MPa [toevoeging auteur].
2.2. Spleetdoppen
Bijeenspleetdop treedtdevloeistofuitdelensvormige spuitopeningalseen
platvlies [20,72].Dediktevanhetvliesendegroottevandedruppelswordt
bepaalddoordebreedtevandespleet.Devloeistofstroomvaneenspleetdop
blijftt.o.v.dievaneenwerveldopcompact,waardoordeinvloedvandeluchtwrijvingopdedruppelskleiner is.Hierdoor iseenspleetdopminderdriftgevoeligdaneenwerveldop [toevoeging auteur].
Dedruppelgrootte daaltbijdrukstijging,toteenbepaaldegrensbereiktwordt.
Bovendezegrensdrukneemtdedruppelgroottenauwelijksmeeraf [8,72].De
grensdruk isafhankelijkvanhetdoptype.Bijdemeestespleetdoppentreedtdit
opbij0,7MPa.Hetspuitvolumeblijftechterweltoenemen[72].
Meteenlaserisbijverschillende drukkendedruppelgroottebepaaldvande
afgiftevaneenhoogvolume-spuitmet8002-spleetdoppen.Deresultatenhiervan
staanintabel1.Intabel1staatdatbijtoenemenvandedrukhetaantal
kleinedruppelstoeneemt[63].

Tabel 1. Resultaten

van druppelmetingen

bij een

8002-spleetdop

Druppelskleiner
Druk

VMD

(MPa)

(mu)

(%)

0,1
0,2

452

1,4

253

12,6

0,3

202

18,7

0,4

175

23,6

dan106mu

Despuitbeeldenvanspleetdoppenmogenelkaarnietraken.Ditkangerealiseerd
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wordendoordedoppenteverdraaien.Spleetdoppenzijnbijdezelfde rijsnelheid
gevoeligervoorzwiepen (bewegingen inhethorizontalevlak)dandoppendiein
derijrichtingeengroterekegeldiameterhebben[20].
Eenspleetdopheefteenbreeddruppelgroottespektrum.Degrotedruppelsbrengen
hetgewas inbewegingendekleine,beweeglijkedruppelsdringenmethogesnelheidhetgewas in.Deindringing inhetgewas isbijspleetdoppenderhalvegroterdanbijwerveldoppen.
Indeakkerbouwwordenspleetdoppenmeteentophoekvan65,80en110graden
bijeenwerkdruktussen0,2 en0,3 toegepast.Deuittreesnelheidvandruppels
bijeenspleetdopTeejet11002bij0,25MPais17m/s.Opeenafstandvan0,5
meter isdesnelheidgedaaldtot2m/s [2].Indeglastuinbouwwordenspleetdoppenmeteentophoekvan80en110gradenbijeenwerkdruk tussen1,0en1,5
MPatoegepast.
Detophoekvaneendopkanenkelegradenverschillent.o.v.deopgegevenwaarde
doorkeuzevanspuitvloeistofendruk.
Naastdestandaardspleetdoppenzijnernogenkelespleetdoppendiegebruikt
kunnenwordenvoorhettoedienenvanbestrijdingsmiddelen.Dezedoppenzijn:

* Dubbele spleetdop
Dedopleverttweespuitkegels.Beidekegelsstaangerichtondereenhoekvan
30graden,deéénnaarvorenendeandernaarachteren.Hierdoorwordtelke
plantvan2kantenbespoten.Hetgevolgiseenbeterebedekkingvandeplant
danbijdespleetdop.Dedop iszeergeschiktvoorrijenbespuiting[72].

* "Evenspray"spleetdop
Dezedopheefteenscherpafgebakendedwarsverdeling,eneenzeergelijkmatige
vloeistofverdeling overdekegel.Dedopwordtalleentoegepastbijrijenbespuiting.Dekansopdrift isdoordecompactevloelstofstroom t.o.v.werveldoppenklein[72].

*LP-spleetdop
Dezedop iszogemaaktdathetspektrumbijeenlagedruksmalis.Dedruppels
zijnaanmerkelijk groterdanbijeenstandaardspleetdop [4,46,72].Een110015
LP-dopheeftbij0,15 MPaeenvloeistofafgiftevan0,68 l/mineneenVMDvan
340mu.Bijdezelfdeafgifteismeteenstandaardspleetdop110015bij0,4MPa
deVMDkleinerdan175mu.Grotedruppelszijnminderdriftgevoelig.DeLP-dop
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vermindertderhalvedrift.
Ondanksderelatiefgrotedruppelvormingkanmetdezedoplagevloeistofhoeveelhedenverspotenwordenzonderdatverstoringenofverstoppingenoptreden.
Delagerespuitdrukheeftookminderslijtagevandedoptotgevolg.Dezedop
wordtoveralgebruiktwordenwaargeenkleinedruppelsbenodigdzijn,zoals
bijvoorbeeld indeakkerbouw [46].Eennadeelvandedopisdegevoeligheid
voordestorende invloedvanterugslagklepjesofmembraantjesopnadruppelen
[72].
* Tweekamerspleetdop
Dezedopheefttussenhetzeefjeenhetspleetmondstukeenplaatjemeteen
gecalibreerdeopening.Erzijnookbijhogedrukkenbijnageendruppelskleiner
dan200mu.Doordegrotedruppelvormingzijntweekamerspleetdoppenniet
geschiktvoortoepassing indeglastuinbouw.Dedwarsverdeling isidentiekaan
dievaneenconventionele spleetdop[72].

2.3.Anti-driftdoppen
Bijdekeuzevaneenspuitdopmoeteenkompromisgevondenwordentusseneen
goedebedekkingendebeperkingvandrift.Erzijndoppenopdemarktdiedrift
beperkendoorniet-gewenstekleinedruppelstereduceren,zoalsdeRDRaindropdop (DelavanCorp.),deLP-spleetdop (DelavanCorp.)endeAD-dop (Lechler).
Doordegroteredruppelvormingzijndezedoppennietgeschiktvoorhettoedienenvanbestrijdingsmiddelen indeglastuinbouw[4].

2.4.Onderhoudvanspuitdoppen
Hetcontrolerenopslijtagevanspuitdoppenkanwordengerealiseerddoorde
vloeistofafgiftegedurendeeenbepaaldetijdseenheidoptevangen.Doppendie
teweinigvloeistofafgevenmoetenopengedraaid,waarnadedoppenendefilters
indedoppenschoongemaaktmoetenworden.Vuilkanuitdoppenverwijderdworden
dooreenoplosmiddelScheringRM78tegebruiken.Dedoppenmoetenenkeleuren
inhetoplosmiddelliggen.Daarnamoetenzemeteenborsteltjegereinigdworden
[20]. Indiendevloeistofafgiftenahetschoonmakenmeerdan15%vandeopgegevenwaardeafwijkt,danisersprakevanslijtage.Wanneer1dopversletenis
kunnenbeterallespuitmondjesenspuitplaatjesvervangenworden [20,38].
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3.HOOGVOLUME-GEWASBEHANDELING

Eenhoogvolume-gewasbehandelingwordtgerealiseerddoorhoogvolume-spuiten.Bij
hoogvolume-spuitenwordtvloeistofdooreenpompdoorspuitdoppengeperst,
waardooreennevelontstaat.Hetdoptypeenhetaantaldoppenistoepassingsafhanke1ijk.

3.1.Factorendieeenhoogvolume-bespuitingbeïnvloeden
Bijeenhoogvolume-bespuitingzijndruk,doptype,spuitvloeistof,voortbewegingssnelheid,gewastype,gewashoogteenklimaatsfactorenvan invloedophet
depositiepatroon.
Hetdruppelgroottespektrum dateenspuitdopafgeeftwordtbeïnvloeddoorde
druk,hetdoptypeendefysischeeigenschappenvandespuitvloeistof.Doorde
dopkeuze (soortdop,boringvandedop)endewerkdrukwordtvooreenafgifte
eneenduppelgrootte-spektrum gekozen.Dooreentoenamevandeviscositeitof
vandeoppervlaktespanningvaneenvloeistofstijgtdeVMD.Eentoenamevande
soortelijkemassavaneenvloeistofheefteendalingvandeVMDtotgevolg
[72].
Naasthetspektrumzijndevoortbewegingssnelheidvandespuitapparatuur,het
gewastypeendehoogtevanhetgewasvaninvloedopdedepositieophetgewas.
Bijeenlagevoortbewegingssnelheid dringtdespuitvloeistofdieper inhetgewas,omdatdesnelheidsvectorvandedruppelsmeernaarhetgewasgerichtis.
Daarommoetbijeenvolgewaslangzamergeredenwordendanbijeengewaswaarbijdevloeistofstroomnauwelijksgeremdwordt.
Elkgewastypeheefteeneigenbladoppervlakte-structuur eneenruimtelijke
bladverdeling.Ditvergteenaangepasteafstellingvandespuitapparatuur.
Bijeenbespuitingvanbovenaf isdehoogtevanhetgewasvaninvloedopde
indringingendeteverspuitenvloeistofhoeveelheid.Wanneereengewasgroeit,
neemtdetebereikenindringdiepte toe.Hiervoordienenapartemaatregelen
genomenteworden,zoalshetverlagenvandesnelheidvanhetspuitapparaat
[toevoeging auteur].
Doorschaduwwerkingkomteengedeeltevaneenplantnietinaanrakingmetde
spuitvloeistofdooroverlapvanbladeren.Schaduwwerkingmoetzoveelmogelijk
vermedenworden[23].
Grotedruppelsmeteenhogekinetischeenergieveroorzakeneengroterebladbeweging,endaarmeeeenbeteremengingvandruppelsengewas.Eenbeteremenging
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betekenteenbetere indringing.
Indeglastuinbouw isbijvolgroeidegewassenwaarbijblaadjesaandestamzitten,eenbreeddruppelgroottespektrum zinvol.Grotedruppelsbrengenhetgewas
inbeweging,endekleine,beweeglijkedruppelsdringenmethogesnelheidhet
gewasin.Aangezienkleinedruppelsonderinhetgewaskomen,endruppels inde
glastuinbouwminderdriftgevoeligzijndanindeakkerbouw,moetdegemiddelde
druppeldiameter overhetalgemeenkleinzijn.
Omeengelijkmatigebedekkingvaneengewasoppervlakteverkrijgen ismet
kleinedruppelsdebenodigdevloeistofhoeveelheidkleinerdanmetgrote
druppels.Deformuleluidt:

v 2 /v 1-d 2 /d 1
V-Vloeistofvolume
d-Druppeldiameter

Doordegeringeafdruipverliezenbijkleinedruppelst.o.v.grotedruppels
kandebenodigdevloeistofhoeveelheidverdergereduceerdworden [toevoeging
auteur].
OmdruppelsteverkrijgenmeteenbreedspektrumeneenlageVHDwordenop
spuitmastendespleetdoppen80015en8002enopspuitbomendespleetdoppen
110015en11002veelgebruikt.Dewerkdrukvandezedoppenligttussen1,0en
1,5MPa.Bijdezedrukisdesnelheidvandedruppelshoog.
Dewerkdrukmagnietonbeperktverhoogdworden.Dedruppelskunnennamelijkte
kleinworden,waardoorzenietgoedmeerophetgewasafzetten,hetgeeneen
laagbeatrijdingseffeettotgevolgheeft[33].
Bijhetbestrijdenvanschimmelsiseengroteredruppelgewenstdanbijhetbestrijdenvaninsecten.Schimmelskunnengoedwordenbestredenmeteendruppelgroottevanongeveer150mu [21].Hierbijwordtderhalvegeen015-dopgebruikt,
maareen02-dopofeen03-dop.Voorhetbestrijdenvaninsectenis70muvoldoende.Alleziektenenplagenkunneninprincipebestredenwordenmetdruppels
tussen70en150mu[21].
Bijhetbestrijdenvaneenplaagkaneentegenstellingontstaantussende
plantkundigeeisaandedruppelgrootteenhettechnischevermogenhetgewenste
spektrumterealiseren.Ermoetdangekozenwordenvooreeninstellingvande
apparatuur,waarbijhetgewenstespektrumzooptimaalmogelijkbenaderdwordt
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[toevoeging auteur].
Dekliraaatsfactoreninstraling,temperatuurenrelatieve luchtvochtigheid (RV)
beïnvloedeneenhoogvolume-bespuiting.EenRVhogerdan90%moetvermedenworden [10].

3.2.Hoogvolume-spuitmethoden
Eenbespuitingkanwordenuitgevoerdmeteenstationaire-ofeenverplaatsbare
hoogvolume-spuit.
Eenstationairehoogvolume-spuitstaatopeenvasteplaatsopgesteld.Hettransportvandespuitvloeistofnaardekasvindtplaatsdooreenvasteleidingmet
daarinopgenomeneenaantalvasteaftappunten [3].Erisgeengoedecontroleop
detankinhoud,enerzijndrukverliezenenrestverliezen tengevolgevande
(vaak)langevaste leiding.Deze leidingvergtbovendienrelatiefveelonderhoud[27].
Bijeenverplaatsbarehoogvolunte-spuitisdecontroleopdetankinhoudbeter
danbijeenstationairehoogvolume-spuit.Doorhetontbrekenvaneenlange,
vaste leidingtreedtminderdrukverliesop,zijnderestverliezenkleinerenis
minderonderhoudvereist [3,27].
Bijhoogvolume-spuittechniekenishetbelangrijkdatdepompeenregelmatige
vloeistofstroomafgeeft.Onderhoudaandepomp isderhalveergbelangrijk.
Hetfiltervandezuigleidingmoetregelmatigwordengereinigd.Indieneenin
bedrijfzijndepomptriltenschoktdanwordtdoorhetzuiggedeelte luchtaangezogen,waardoordecapaciteitsterkkanverminderen.Daarommoetendekoppelingenenklemmeninhetaanzuiggedeelte goedaangedraaidworden.Wanneerde
zuigleidingeenslangis,danmoetdezeopscheurtjesgecontroleerdworden
[38].Ookkandrukverliesveroorzaaktwordendoorslijtagevandedrukregulator.Meestalmoetdedrukstiftofdezittingvervangenworden[77].
Hoogvoluae-spuitenkanonderverdeeldwordeninconventioneelspuiten,spuiten
metmeegevenvaneengecontroleerdepuls,spuitenmeteenafdekplaatenspuiten
metluchtondersteuning.

3.2.1.Conventioneelhoogvolume-spuiten
Conventioneelhoogvolume-spuitenkanonderverdeeldwordeninhoogvolume-spuiten
methandgedragenspuitapparatuur enhoogvolume-spuitenmeteenspuitbooraof
spuitmast.
Ongewenste aspectenbijeenbespuitingzijndelangetijdsduurendegewasscha-
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dediekanontstaandoorhettoedienenvangrotehoeveelhedenspuitvloeistof
[6].Hoogvolume-spuitenmethandgedragenapparatuur isbovendiennietergonomisch,endeverliezenzijngroot[47].
Deteverspuitenvloeistofhoeveelheid ishoog,enisafhankelijkvandegewashoogteendegebruiktespuitapparatuur.Bijhoogvolume-spuitenmethandgedragen
spuitapparatuur isdebenodigdehoeveelheidspuitvloeistofperhectaredooreen
slechtereverdeling (endaardoorgrotereverliezen)groterdanbijeenspuitboomofspuitraast[22].Degrotehoeveelheidspuitvloeistofheefteenstijging
vandeRVtotgevolg[8].

3.2.1.1.

Handgedragen

hoogvolume-spuitapparatuur

Onderhandgedragenhoogvolume-spuitapparatuurvalteenspuitstok,eenspuitlans,eenspuitpistooleneenspuitgeweer.Deslang,metaanhetuiteindehet
spuitapparaat,isopgeroldopeenhaspel.Bijdezetoepassingkaneenveerhaspelgebruiktworden.Doorhandkrachtwordtdeslangafgerold.Tijdenshet
afrollenwordteenverenstelsel gespannen.Bijeenveerhaspel isdeoprolsnelheidafhankelijkvandepersoon.Eenslangvan3/8 inchmagmaximaal40meter
langzijn.Daarbovenwordtdespankrachtdermategrootdatdezedooreenman
nietmeeroptebrengenis [3,27].Ookeenhaspelmetelectromotorwordtveel
toegepast.Hierbijsteltdebedienerdeoprolsnelheidvandehaspel inenloopt
vervolgensnaarachteren.Metafstandbedieningwordtdehaspelvervolgensin
werkinggezet[77].
Deverdelingoverhetgewasisbijdezetoedieningsapparatuur afhankelijkvan
debewegingenvandebediener,waardoorgemakkelijkstukkenoverlaptofovergeslagenworden[72].
Devloeistofwordtverdeelddooréénofmeerdoppen.Elkedopheefteenvrij
groteopening.Dezeopening isgeheelteopenenofaftesluiten.Bijeenafgeslotengatontstaateenhollekegelmeteengrotetophoek.Bijeengeheelgeopendgatwordteendichtebundelverkregen.
Bijeengewashoogte tot25cmwordt600l/haverspoten.Van25tot50caisdit
1000l/ha,bij50tot100cm1500l/ha,bij100tot150ca2000l/haenbijeen
gewashoogtebovende150cmwordt2500l/haverspoten [10].Dezewaardenzijn
slechtseenindicatievandeteverspuitenvloeistofhoeveelheid. Bijeen
bepaaldegewashoogtekandehoeveelheidnamelijkaanzienlijkverschillendoor
dedichtheidvanhetgewas [77,81].
Doordeopkomstvanspuitbomenenspuitmmstenzouhandgedragenhoogvolume-
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spuitapparatuur overhetalgemeenslechtsgebruiktmoetenwordenvoorslecht
bereikbareplaatsenenvoorplaatselijkbestrijden [72].Erwordenechtermet
eenspuitpistoolvolledigebespuitingenuitgevoerdmetgoedresultaatenrelatiefweinigvloeistofverbruik. Eenregelmatigeverdelingoverhetoppervlakis
kennelijknietdeenigevoorwaardevooreenhoogeffect.Hetgebruikvandergelijkeapparatuurmagderhalvenietopvoorhandwordenafgeschreven [toevoeging
auteur].

3.2.1.2.

Spuicboom/Spuitmast

Bijeenspuitboorazijneenaantalspuitdoppennaastelkaaropeenhorizontale
buisbevestigd.Bijeenspuitmastzijndedoppenopeenvertikalebuisbevestigd.
Spuitenmeteengoedafgesteldespuitboomofspuitmastheefteenbeterevloeistofverdelingoverhetkasoppervlakdanhandgedragenhoogvolume-spuitapparatuur.Debenodigdehoeveelheidspuitvloeistofbijeenspuitboomkant.o.v.de
handgedragenhoogvolume-spuitapparatuurderhalvewordenteruggebracht.Bijeen
gewashoogtevan0tot50cmkanwordenvolstaanmet500tot800l/ha.Bijeen
gewashoogtevan50tot150cmmoetertussende1000en1500l/haverspoten
worden [22].Dezewaardengevenslechtseenindicatievandeteverspuiten
vloeistofhoeveelheidbijeenspuitboom.Bijeenbepaaldegewashoogtekande
hoeveelheidnamelijkaanzienlijkverschillendoordedichtheidvanhetgewas
[77,81].
Despuitdoppenzijnspleetdoppenofwerveldoppen.Devoorkeurgaatuitnaar
spleetdoppen.Doordeze15gradenschuintedraaienrakendespuitbeeldenelkaarniet,enklonterendedruppelsnietsamen [5,39,72].Erkomensteedsmeer
dophoudersopdemarktdieervoorzorgendatdedoppenaltijd ineenvaste
richtingstaan.Doordedophouder tekantelenkunnendedoppenwordenafgesloten,waardoordespuitmastzowelbijeenlaaggewasalseenhoogopgaandgewas
toegepastkanworden [39].Vooreenspuitbooraofeenspuitmastmoeteenfilter
zijnaangebracht,enmoetinelkedophoudereenfilteraangebrachtzijn,omhet
verstoppenvandespuitdop tevoorkomen.Bovendienmoeteenterugslagklepje
zijnaangebrachtomnadruppelentevoorkomen.
Dedoppenzijnmeestalvankeramisch,slijtvastaluminiumoxide.Hierdoorkan
langmetdezelfdedruppelgrootteendezelfdehoeveelheidgespotenworden.Veel
gebruiktedoppenzijnvoorspuitbomendespleetdoppen110015en11002envoor
spuitraastendespleetdoppen80015en8002.Hetvervangenvandedoppenmoet
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eenvoudigverrichtkunnenworden.Hierdoor ishetnamelijkmogelijkdevloeistof
af
gifteeenvoudigteverkleinenoftevergrotenzonderdeverdereinstellingteveranderen.
Devloeistofverdeling isbijspleetdoppengelijkmatigerdanbijwerveldoppen.
Doorhetelipsvormigespuitbeeldvaneenspleetdop is(doordwarsverstelling
vandedoppen)eengoedeoverlapvandespuitbeeldennamelijkbeter terealiserendanbijhetkegelvormigespuitbeeldvaneenwerveldop[5].
Bijeenverdraaiingvaneenspuitboom inhetvertikalevlakiserbijhethoogstepuntvandeboomeengrotereoverlapdanbijhetlaagstepunt.Deverdeling
wordtdoorhetverdraaienmindergelijkmatig,waardoorverdraaienzoveelmogelijkvoorkomenmoetworden.
Zoweleenspuitboomalseenspuitmastmoetinhoogteverstelbaarkunnenworden.
Naarmatedeafstandvaneenspuitboom tothetgewastoeneemt,heefteenverdraaiingvandespuitboomeengeringereffectopdevloeistofverdeling.Hetis
vooreengelijkmatigeverdelingderhalvegunstigomdeafstandvandespuitboom
tothetgewaszogrootmogelijktemaken.Hetvergrotenvandeafstandvande
spuitboom tothetgewasvergrootdedriftgevoeligheid,waardoordehoogtebegrensdwordt[53].
Devloeistofstroommoetmeteenkraanopdespuitmastofdespuitboomafsluitbaarzijn.Eenapparaatmetdubbeleleidingenmoetzowellinksenrechtsapart
afsluitbaarzijn.Omdewerkdrukbijdedoppennauwkeurig intekunnenstellen
moeteenmanometeropdespuitboomofspuitmastgemonteerdzijn.Meestalwordt
eenafsluitkraanmetmanometergemonteerd,zodatdevloeistofstroom snelafsluitbaar is.Eentoenamevandeslanglengtegeeftbijgelijkblijvendediameter
eenstijgingvanhetdrukverlies.Indiendedrukverliezentegrootwordenmoet
derhalveeenslangmeteengroterediameterbevestigdworden.
Bijeenspuitmastdievoortgeredenwordtdoorhetoprollenvandeslangmoet,
omdevoortbewegingssnelheid zoconstantmogelijktekrijgen,deaansluiting
vandeslangzolaagmogelijkaandeleidingopdemastbevestigdworden.Het
onderstelmoetzodaniggeconstrueerdzijn,dathetspuitschermdatdedoppen
afgevennietbeïnvloedwordtdoorhetvoortbewegenvandespuitmast[19].

3.2.1.3.

Voortbewegen van een

spuitboom/spuitmast

Eenconstantevoortbewegingssnelheid isvooreengelijkmatigeverdelingvan
spuitvloeistofoverhetgewaszeerbelangrijk.Alsdespuitboom/spuitmastmet
handkracht,zonderhulpmiddelen,voortbewogenwordt,kangeenconstantesnel21
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heldgerealiseerdworden.Eenconstante snelheid Ishaalbaardoorgebruikte
makenvaneenaandrijvingopdespuitmastofspuitboom,ofmeteenelectrlsch
haspelmetspeedcontrol.Naasteenconstantesnelheidwordtdoorgebruikvan
eenaandrijvingookarbeidsverllchting enarbeidsbesparinggerealiseerd[3].
Eenslangenhaspel staatophetpadvoordekapdiebespotenmoetworden.De
slangwordtvervolgensuitgerold,hetgeen,afhankelijkvandehaspel,handmatig
ofmechanischmogelijk is.Tijdensdebespuitingwordtdeslangdooreenhaspel
opgerold [3].Enkelehaspeluitvoeringendiehierbijgebruiktwordenzijn:

* Haspelmetelectromotor
Eenelectromotor roltdeslangop.Deoprolsnelheid istraploosregelbaar,
meestal tussen6en60meterperminuut.Dewindingenopdehaspeldienenlaag
voor laagnaastelkaar teliggen.Ditwordtbewerkstelligd dooreenslanggeleiderdietevenszorgtdatdeslangstrakinhetpadblijftliggen.Erzijnuitvoeringenmogelijkwaardehaspelheenenweerrijdt [3].Erzijnookuitvoeringenmetspeedcontrol.Metspeedcontrolwordtdeoprolsnelheid aangepastaan
dediametervanhethaspel.Doorhetoprollenvandeslangneemtdediameter
vanhethaspeltoe.Bijtoenemenvandediameterwordtdehaspelsnelheidgereduceerd,waardoordeoprolsnelheidconstantblijft.Eenhaspelmetspeedcontrol
heeftvanallehaspelsdemeestconstanteoprolsnelheid [toevoegingauteur].
Meteenhaspelmetelectromotorkanzonderproblemengewerktwordenmeteen3/8
inchslangvan100mlang [3,27].

*Haspelmet 2trommels
Eenelectromotorroltdeslangop.Deuitvoeringwaarbijdetweedetrommel
gebruiktwordtomeenkoordopterollenheeft2verschillendeaandrijvingen.
Het ishierbijmogelijkomeenspuitboommeteenkoordnaarachterentetrekken,envervolgensmeteenanderetrommeldeslanginterollen.Deuitvoering
waarbijdetweedetrommelgebruiktwordtomeengietslangopterollenheeft
slechts 1aandrijving.

3.2.1 .4. Uitvoeringsvormen

van de spuitboom

Bijdemeeste toepassingenvanspuitboraenindeglastuinbouwwordtdespuitboom
eerstnaarachterengeredenenvervolgensalspuitenddoordeslangenhaspel
naarvorengetrokken.Ditisechternietaltijdhetgeval.Erzijneenaantal
uitvoeringsvormenvanspuitbomenmogelijk.Ditzijn:

22

Hoogvolume-gewasbehandeling

Spuitboom,handmatigvoortbewegen
Despuitboom isbevestigdaaneenlichtedraagconstructie.Despuitboomwordt
dooreenpersoongedragen,ofhangtmettweescharnierende steunenaandeverwarmingsbuizenoftransportrails.Aandespuitboom iseenveerhaspelbevestigd.
Despuitboomwordthandmatignaarachterenverplaatst.Achterinhetpadwordt
eenafsluitkraangeopend.Hierdoorspuitdevloeistofmeteenvoorafingestelde
drukuitdedoppen.Vervolgens loopteenpersoonmetspuitboomnaarvoren.Het
handmatigvoortbewegenvaneenspuitboomwordtnietveelmeertoegepast.Door
hetgebruikvaneenelectrischehaspelismeelopenvandepersooninhetpad
overbodiggeworden,hetgeenhetspuiteneenvoudigermaakt,endekansopin
aanrakingkomenmetdespuitvloeistofaanzienlijkreduceert.

* Spuitboom,opgehangenbovenhetgewas,voortbewegenmeteenslang
Despuitboom isbevestigdaaneenlichtedraagconstructie.Hetgeheelhangtvia
tweescharnierende steunenaanverwarmingsbuizenoftransportrails,diezich
bovenhetgewasbevinden.Despuitboomwordtdooreenpersoonhandmatignaar
achterenverplaatst.Vervolgens looptdepersoonnaarhetmiddenpad,zetde
vloeistoftoevoeropenenlaatdespuitboomnaarvorenkomendooroprollenvan
dehaspel.Dekansdatdepersooninaanrakingkomtmetdespuitvloeistofis
klein.

* Spuitboom,opgehangenbovenhetgewas,voortbewegenmeteenkoord
Despuitboom isbevestigdaaneenlichtedraagconstructie.Hetgeheelhangtvia
tweescharnierende steunenaanverwarmingsbuizenoftransportrails,diezich
bovenhetgewasbevinden.Elkekapmoetvoorzienzijnvantweekatrolleneneen
koord.Dekatrollenzijnaanhetbeginenaanheteindvandekapbevestigd.
Voordezeuitvoering iseenslangenhaspelmettweetrommelsvereist,namelijk
eentrommelvoorhetkoordeneentrommelvoordeslang.Hetkoordindekap
wordtmetdeenekantaandeboombevestigd,enmetdedeanderekantaande
haspel.Despuitboomwordtmethetkoordnaarheteindvandekapgetrokken
waarbijdeslangwordtafgerold.Vanafhetpadwordtdevloeistoftoevoer
geopend,enroltdehaspeldeslangop,waardoordeboomnaarvorenkomt.Bij
hetmiddenpadwordtdeaandrijvinggestopt,devloeistoftoevoerafgeslotenen
hetkoordontkoppelt.Dekansdatdepersooninaanrakingkomtmetdespuitvloeistof isklein.
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* Zelfrijdendespuitwagen
Eenzelfrijdendespuitwagenbeweegtzichvoortvia2draagarmenoverdeverwarraingsbuizen.Aanbeidedraagarmenzijn2wielenbevestigddiedooreenaccugevoeddeelectromotoraangedrevenworden.Deaccu'swordenopdespuitwagenmeegevoerd.Aandedraagarmiseenspuitboombevestigd,dieinhetmiddenwordt
gevoedmetspuitvloeistof.Debedieningwordtgerealiseerdvanafhetmiddenpad.
Devloeistofwordtopwerkdrukgebracht.Vervolgenswordtalspuitendnaar
achterengereden.Bijdegevelwordtautomatischgestoptentegelijkertijdook
devloeistoftoevoernaardespuitboomafgesloten.Meteenelectrtschhaspel
wordtdespuitboomnaarvorengehaald.Hettransportvankapnaarkapgaat
handbediendmeteentransportwagen.Dewagenisvoorzienvaneenhaspel.
Devoordelenvaneenzelfrijdende spuitwagenzijnonderanderebesparingvan
arbeid,hetgemak,eengelijkmatigeverdelingdoordegelijkmatigevoortbeweging,besparingopbestrijdingsmiddelenenwaterenminderdroogstoken.De
aanschafprijsisechterhoog (ongeveer 30.000gulden)[23].
Hetisgoedkoperombijhetnaarvorenrijdendeaandrijvingvandespuitwagen
tegebruiken.Deelectrischehaspelkandanvervangenwordendooreenveerhaspel,diealleenzorgtvoorhetstrakblijvenvandeslang.

*Combinatiespuitboom
Eencombinatiespuitboom iseenvertikalespuitmastmet2apartebuizen,bevestigdopeenbuisrailonderstel ofopeenonderstelmetwielen.Bijopgaandegewassenwordtdecombinatieboomalsspuitmastgebruikt,bijlagegewassenals
spuitboom.Voordetoepassingalsspuitmastwordendeleidingenmeteenkatrol
vertikaalgetakeld[23].

3.2.1.5.

Uitvoeringsvormen

van de

spuitmast

Erzijneenaantaluitvoeringsvormenvanspuitmastenmogelijk.Ditzijn:

* Spuitmast,handmatigvoortbewogen
Despuitmastwordtdooreenpersoonhandmatignaarachterenverplaatst.Aande
spuitmastiseenveerhaspelbevestigd.Achterinhetpadwordteenafsluitkraan
geopend.Hierdoorspuitdevloeistofmeteenvoorafingesteldedrukuitde
doppen.Vervolgens looptdepersoonmetdespuitmastnaarvoren.Doordegrote
kansommetdespuitvloeistof inaanrakingtekomenwordtdezemaniervan
spuitennietveelmeertoegepast.Eenmanierdiemeer toegepastwordtisde
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spuitmasthandmatignaarachterenlopenenvervolgensvanafhetpadmeteen
electrischhaspeldespuitmastnaarvorenrijden.Hierbij isdekansdatde
bediener inaanrakingkomtmetdespuitvloeistofkleiner.

* Spuitmastenslangenhaspelopbuisrailwagen
Despuitmastendehaspelzijnopeenbuisrailwagengeplaatstenwordenhierdoormeegenomenhetpadin.Tijdenshetrijdenvanhetpadnaardegevelstaat
dehaspel invrijloopenroltdeslang,dieophetmiddenpadvastgezet isaan
devloeistoftank,af.Hetuiteindevandeslangopdehaspelstaatmeteen
leiding inverbindingmetdespuitmast.Bijhetspuitendterugrijdenwordtde
haspelaangedrevenenpasthettoerentalzichaanbijdetoenemendediameter
vandehaspel.Bijdezeuitvoering ishetnietnoodzakelijkdatereenpersoon
opdewagenmeegaat.Hetvoordeelhiervanisdatdepersoondiehetspuiten
verzorgtalleenbijhetoverzettenvandespuitkar inaanrakingkankomenmet
despuitvloeistof [3].Hetiseconomischomniettweeaandrijvingen(buisrailwagenenhaspel)toetepassen,maareenaandrijvingvandebuisrailwagenin
combinatiemeteenhaspelveerbelast.

*Automatische spuitkarvooropgaandegewassen
Eenbuisrailkarmetspuitmastwordtautomatischnaarachterengestuurd.Een
sensorzorgtervoordatdekarbijdegevelstopt.Devloeistofkraanwordt
opengestuurdendekarrijdtalspuitendterug.Alleenbijhetoverrijdenvan
dekarnaarhetvolgendepadkandebediener inaanrakingkomenmetspuitvloeistof.
* Combinatiespuitbomenvooropgaandeenlagegewassen
Zie3.2.1.4.Uitvoeringsvormenvandespuitboom

3.2.1.6.

Doppen van

spuitbomen

Dehoeveelheidvloeistofdieperhectareverspotenwordtisafhankelijkvanhet
aantaldoppen,hetdoptype,dewerkdrukendevoortbewegingssnelheid. Dedopkeuzebeïnvloedtdevloeistofafgifteenbepaaltdevorovandespuitkegel.Met
dedopkeuzewordtvooreenbedekkingswijzegekozen [toevoegingauteur].
Bijeengewashoogtevan0tot50cowordtvoordemeestetoepassingeninde
glastuinbouwdewerkdruk ingesteldtussen1,0en1,5MPa.Bijeengewashoogte
van50tot150cmwordtvoordemeestetoepassingendewerkdruk ingesteldtus-
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sen1,5 en2,0MPa[22].
Eenonderzoek,waarbijeenfluorescerende stofaandespuitvloeistof istoegevoegd,bevestigtdemeningdateenspuitboommetspleetdoppen spuitvloeistof
gelijkmatiger overhetgewasverdeelddaneenspuitboommetwerveldoppen.Bij
ditonderzoekwasderijsnelheid0,5m/s,deonderlingedopafstand50cmende
dopverdraaiingvandespleetdoppen20 [23].
Opeenspuitboommoetenspleetdoppengebruiktwordenmeteentophoekvan110.
Dedoppenwordenmeestalop50cmvanelkaarmeteenhoekverdraaiingvanongeveer15 gemonteerd.Doordehoekverdraaiing rakendespuitbeeldenvande
spleetdoppenelkaarniet,maarlijkthetalsofzeelkaarraken.IndienRuyter
overrakenspreektbedoelthijdit"virtueel"raken.
VolgensRuyter isdeverdelingvanspuitvloeistofoverhetgewashetmeest
gelijkmatigopdepuntenwaarbijdespuitbeeldenvandedoppenelkaarraken.
Doordehoogtevandespuitboom tevariërenishetmogelijkdatdespuitbeelden
vandop1endop2elkaarraken (overlap0 % ) , datdespuitbeeldenvandop1en
dop3elkaarraken (overlap 50%)ofdatdespuitbeeldenvandop1endop4
elkaarraken (overlap 100 % ) . Eentoenamevanhetaantaldoppen,waarvande
spuitbeeldenelkaarraken,heefteengelijkmatigereverdelingvandevloeistof
overhetgewastotgevolg [20].Omditterealiserenmoetechterdeafstandvan
dedoppentothetgewastoenemen.Ditheeftechtereengroteredriftgevoeligheid totgevolg.Bovendienneemtdeluchtweerstanddiededruppelsmoetenoverwinnentoe,waardoordedruppelsnelheid,endaarmeedeindringingvandespuitvloeistof inhetgewas,afneemt.Eengebruikermoetderhalveeenkeuzemaken
tussendeoverlapendemaximalehoogtevandespuitboomdienogaanvaardbaar
is.
Aanderandvanhetspuitbeeldvaneenspuitdop treedteenkleineverstoring
op.Omdezerandverstoringtevoorkomenwordtaangeradendespuitboomopeen
hoogtebovenhetgewastehangenwaarbijdeoverlap5%groteris.Hetgevolg
hiervanisdatdespuitboomopeenhoogtemoethangenwaarbijdeoverlap 5%,
55%,of105%is[20].
Infiguur2ishetspuitbeeldvan4spleetdoppenmeteenonderlingedopafstand
van50cmeneentophoekvan110 weergegeventoteenspuitboomhoogtevan
75cm.Indezefiguurisdehoogtevandespuitdoppenweergegevenwaarbijde
overlap 5%,55%en105%bedraagt (resp.18cm,37cmen55cm). Indeglastuinbouwwordtgekozenvooreenoverlapvan55%of105%.Deboomhoogtemoet
derhalve 37of55cmbedragen.
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van 75 cm
Indeglastuinbouw isopditmomentgangbaardatdespuitboomhoogte ingesteld
wordtbinneneenbepaaldbereik.Eenvoorbeeldhiervanisdeaanbevelingvan
Nunnink,datbijspleetdoppen11002raeteenonderlingedopafstandvan45cmen
eenwerkdruk tussen1,0en1,5MPadespuitboomhoogte inmoetliggentussen50
en70cm [39].DemeningvanRuyterkanleidentoteenveranderingvanopvattingoverdespuitboomhoogte.
Deverstoppingsgevoeligheidvaneenkleinespleetdopisgroot.Ermoetdaarom
metgefilterdwatergespotenworden,terwijlookdeeisenaanhetfilterenvan
despuitvloeistofgrootzijn.Bovendienmoetendeleidingen,filtersentankna
iederebespuitinggoedgereinigdworden[23].

3.2.1.7.

Doppen van

spuitmasten

Dehoeveelheidvloeistofdieperhectareverspotenwordtisafhankelijkvanhet
aantaldoppen,hetdoptype,dewerkdrukendevoortbewegingssnelheid. Dedopkeuzebeïnvloedtdevloeistofafgifteenbepaaltdevormvandespuitkegel.Met
dedopkeuzewordtvooreenbedekkingswijzegekozen [toevoegingauteur].
VolgensE.Nunninkwordenmetdophoudersdieschuinomhooggerichtstaande
bladerenopgetild,waardoordevloeistofverderhetgewasindringtendeonderkantvandebladerenbetergeraaktwordt [39],Indeglastuinbouwwordendophouderstoegepastdieineenvastestandondereenhoekvan45 schuinomhoog

27

van

Hoogvolume-gewasbehandeling

gerichtstaan.Dedophouderswordenechterbijeenspuitmastmeestal ineen
vastestandondereenhoekvan15of20 schuinomhooggericht.
Hetismogelijkdophouders temonterendiedooreenkogelgewrichtdraaibaar
zijn.Meeldijkraadtaandezedophoudersbijonregelmatigbebladerde gewassen
toetepassen.Hetkogelgewrichtmoeteenuitslaghebbendieietskleineris
dan90 ,waardoordespuitdop 360 draaibaar is.Doordedoppenschuinomhoog
tezettenwordteenbetere indringingverkregen.Deonderstedopraakthet
gewasalseerste,waardoordebladerengaanbewegen,endedoperboveneen
betere indringingheeft.Ditwerktzodoornaarboven.Bijgewassenmetveel
bladbovenin ishetnoodzakelijkdatboveninookveelspuitvloeistofkomt.
Hiertoedienendeonderstedoppenweinigvloeistofaftegevenenschuinomhoog
tespuiten,terwijldebovenstedoppenveelafgevenendwarsdoorhetgewas
spuiten [27].Wijradenechteraandophoudersmeteenvastestandtoetepassen.
Netalsopspuitbomenwordenspleetdoppenookopspuitmastenmeteenhoekverdraaiingvan15 gemonteerd,waardoorookhierdespuitbeelden"virtueel"
raken.Deverdelingvandespuitvloeistof ishetmeestgelijkmatigindiende
afstand tothetgewaseenwaardeheeftwaarbijdeoverlap5%,55%of105%is
(zie3.2.1.6.).
Bijeenspuitmast isdetophoekendemontagevandedoppengewijzigdaandie
vaneenspuitboom.Deonderlingedopafstandis35of40cm,detophoek80 ,en
dedophouders staanschuinomhooggericht [27,28].Hierdoorverschiltde
optimaleafstandvandedoppentothetgewasbijeenspuitmastaandeoptimale
afstandbijeenspuitboom.Opbladzijde 29staatintabel2deafstanddiede
spleetdoppent.o.v.hetgewasmoetenhebben,omeenoverlapteverkrijgenvan5
%,55%en105%,bijeenspuitmastmeteenonderlingedopafstandvan35of40
cmeneendophouderdie15of20 omhooggerichtstaat.Metdewaardenuit
tabel2kanfiguur3getekendworden.Infiguur3ishetspuitbeeldweergegeven
vanvierspleetdoppen (tophoek80 ,dophouder 15 omhooggericht)bijeen
onderlingedopafstandvanzowel35als40cm.Indezefiguur isdeafstandvan
dedoppentothetgewasweergegevenwaarbijdeoverlap 5%,55%en105%
bedraagt.
Dewerkdruk ligtindeglastuinbouwtussen1,0en2,0MPa [22].Dezedrukis
beduidendhogerdandedrukindeakkerbouw.Eenhogeredrukgeeftbijgelijkblijvendeboringvandedopeenstijgingvandevloeistofafgifte.Ondevloeistofafgifte tereducerenwordenindeglastuinbouwdoppentoegepastmeteen
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kleinereboring.Dezespleetdoppengevenbijeenwerkdrukvan1,0tot2,0MPa
eenlageVMD.Doordatdruppelsindeglastuinbouwminderdriftgevoeligzijndan
indeakkerbouw,isdeemissienaardebuitenluchtbijhoogvolume-spuiten,ondanksderelatiefkleinedruppels,nietgroot.Bovendiengevenrelatiefkleine
druppelsookeengelijkmatigeverdelingoverhetgewaseneengelijkmatige
indringinginhetgewas (zie3.1.).
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Tabel 2.

De afstand

van de spleetdoppen

van de spuitbeelden

tot het gewas (cm) waarbij

gerealiseerd

met een onderlinge

dophouder

die 15 of 20 omhoog gericht

Onderlingedopafstand (cm)

Overlap (%)

dopafstand

van 35 of 40cmeneen
is

15

35

overlap

wordt van 5 %, 55 %en 105 %bij

spuitmast

Standvandedophouder ( )

een

20

40

35

40

Afstandvandespleetdoppentothetgewas (cm)

5

19

22

18

20

55

39

44

35

40

105

58

66

53

60

3.2.2.Spuitenroetmeegevenvaneengecontroleerdepulsaandevloeistof
Hydraulischedoppenproduceren,optweekamerdoppenna,eenzeerbreedspektrum,
Kleinedruppelsbereikenhetdoelzeldengecontroleerdenkunnengeïnhaleerd
wordendoordetoepasser.Grotedruppelsgeveneenlagebedekkingsgraadbijeen
gegevenvolumevandevloeistof,engevendusookeenlageefficiency.Volgens
Bodewordteenmaximaleefficiencybereiktdoordevloeistofteverdelenin
druppelsmeteensmal (enbeheersd)spektrum.Bijuniformedruppelsbestaat
echterdemogelijkheiddatdedruppelszichnietgelijkmatigoverhetgewas
verdelen (zie 3.1.).
Eenmogelijkheidomuniformedruppels teverkrijgenishetmeegevenvaneen
pulsaaneenvloeistofkolom,waardoordevloeistofkolom intrillinggebracht
wordt.Degepulseerdevloeistofstroomt,dooreenkleingat,naareencilinder
voorzienvankleinegaatjes (100-150mu)meteenonderlingeafstandvan1,5ram
(ziefiguur 4). Dezecilinderskunneneenvoudigopspuitbomengemonteerdworden.
Demogelijkheiddepuls intestellenmaakthetuiteenvallenvandevloeistof
indruppelsbestuurbaar.Hierdoorkaneenpuls ingesteldwordenwaarbijdruppelsmetdegewensteVMDgerealiseerdworden [17].Depulskanverkregenworden
meteenpiëzo-elektrischkristal,eengolfgeneratorofeenmagnetostatischap-
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paraat[4].
Erisonderzoekverrichtnaardefactorendieeengepulseerdebespuitingbeïnvloeden,ennaarhetverschil indruppelgroottespektruratusseneengepulseerde

Liquid ' t t 4

Rowel oiomumo holt* aio«« cafttrtHn*

(not to teat«)

Figuur 4. Principe-schets

van gepulseerd

spuiten

bespuitingeneenbespuitingzondermeegevenvaneenpuls [17].Deresultaten
vanditonderzoekstaaninbijlage1.
Bijgepulseerdspuitenmeteenspuitboom (voortbewegingssnelheid 2m/s)wordt
670l/haverspoten.Dezehoeveelheidgeeftaandathiersprakeisvaneenhoogvolume-techniek.Gepulseerdspuitenwordtindeglastuinbouwniettoegepast.

3.2.3.Sy^tenmeyeenafdekplaatvoordesputtdop
Bijspuitapparatuur zonderafdekplaatzorgtdevoortbewegingssnelheidvooreen
relatieveluchtsnelheidt.o.v.despuitapparatuur.Doorhetaanbrengenvaneen
afdekplaatvoordespuitdopwordtdezerelatieveluchtsnelheidopgeheven.Dit
heefteenhogere indringsnelheid inhetgewastotgevolg.Heteffectvande
plaatwordtgroternaarmatedevoortbewegingssnelheid groterwordt.Toepassing
vindttotophedenslechtsplaatsindeakkerbouw[2].

3.2.4.Spuitenmetluchtondersteuniny
Omdedruppelverplaatsing tevergrotenwordtgebruikgemaaktvanluchtondersteuning.Bijspuitenmetluchtondersteuningwordtindeakkerbouwongeveer
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100l/haverspoten.Hieruitblijktdatmetluchtondersteuningbeduidendminder
vloeistofperhectarewordtverspotendanbijconventioneelspuiten.Ondanks
hetrelatieflagevloeistofverbruikvaltspuitenmetluchtondersteuning,niet
onderlaagvolume-maaronderhoogvolume-spuiten.
Deluchtondersteuning kanplaatsvindenvoordathetspuitbeeld isafgegeven.
Dezevormvaltonderdecategorie luchtondersteuning doorluchtvloeistofmenging.Bijdetweedetoepassingwordteenspuitbeeldafgegeven,waarnametventilatorhulpdevloeistofhetgewasingeblazenwordt.Dezevormvaltonderde
categorie luchtondersteuningnavormingvanhetspuitbeeld.

3.2.4.1.

Luchtondersteuning

door

luchtvloeistofmenging

Metluchtondersteuning doorluchtvloeistofmengingwordt,t.o.v.eendopzonder
luchtondersteuningbijdezelfdedruk,deuittreesnelheidverhoogd [47].Een
hogereuittreesnelheid reduceertdehoeveelheiddrift,waardoordehoeveelheid
gerichtevloeistofstijgt [2,47]. Bovendienisbijgelijkblijvendspektrumde
verdelingvandevloeistofoverhetgewasbijeenhogeredruppelsnelheid
gelijkmatigerdanbijconventioneelspuiten.
Eenuitvoeringvanluchtvloeistofmenging isdeTwo (Twin)fluid-nozzle.Bij
dezeuitvoering leverteencompressorofventilatoreenluchtstroom.Doorde
luchtstroomontstaatbijdenozzleeenonderdruk,waardoorvloeistofuitde
tankgezogenwordt.Dezevloeistofwordtvernevelddoordeluchtstroom.De
vloeistoftankhoeftnietzelfonderdrukgezetteworden.Verhogenvande
luchthoeveelheid endestroomsnelheid doetdedruppelgroottevandeverspoten
vloeistofdalen [8,63]. EenAir-vortexspuitdop (Belvoirnozzle)iseenTwin
fluid-nozzle.DeVMDvandezedopislagerdan30mu,waarvaneenaanzienlijk
deelkleinerisdan5mu [63].Dergelijkedruppelszijndriftgevoeligenhechtenslechtaanhetgewas,waardoordezedopnietgeschikt isvooreengewasgerichte-behandeling.
Erzijneenaantaluitvoeringenvanluchtvloeistofmengingwaarbijdevloeistof
onderdrukgezetmoetworden.Luchtwordtonderdrukaangevoerd,enindedop
metdevloeistofvermengdenverspoten [45,47].Deverhouding tussendeluchtendevloeistofdrukbeïnvloedtdedruppelgrootte.Eengroterdrukverschil tussendelucht-endevloeistofdruk geeftgroveredruppels.De luchthoeveelheid
bedraagtperdopmaximaal50l/min[47].Enkeledoptypenzijn:
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* Airtec-dop
Ditiseenketsdopdieeenluchtvloeistof-mengselafgeeft [70].Deketsplaat
zorgtervoordatheelkleinedruppelsvermedenwordendoorzetelatensamenklonteren.Doorveranderingvandeverhouding tussendeluchtdrukendevloeistofdrukwordtdedruppelgroottebeïnvloed.Deideale instellingvanvloeistofdrukenluchtdrukisophettijdstipvanpublikatie (vanartikelnummer41van
deliteratuurlijst)nognietgevonden [41].EenAirtec-dopwordttoegepastbij
lagelucht-envloeistofdruk.Devloeistofdrukmoetminimaal70kPahogeringesteldwordendandeluchtdruk.Deluchtdrukvarieertvan70tot150kPa,de
vloeistofdrukvarieertvan150tot350kPa.Dezedrukvariaties levereneenVMD
dieligttussen165en290mu.Dedopopbrengst ligttussen0,4en0,8 l/min.De
maximale luchtsnelheiddirectonderdedopis5m/sen65cmonderdedopisde
snelheidnog1tot2m/s.Deluchtsnelhedenhebben,invergelijkingmettoepassingindeglastuinbouw,waardeuittreesnelheidvandevloeistofdirectonder
dedop20m/sbedraagt,lagewaarden.Eenoorzaakhiervoor isdelagedruk
waarmeebijdezedopgewerktwordt.Dekansopeendopverstoppingiskleindoor
derondevormvandedoseeropening[47].
Airtec-doppenwordenindeakkerbouwtoegepast.Indeglastuinbouwwordteen
spuitboommetAirtec-doppenuitgeprobeerddoorchrysantentuinderP.Litjens.De
luchtcompressor endemiddelentankzijnopdeboomgemonteerd.Bijdezespuitboomzitdestroomvoorzieningi.v.m.hetgewicht (nog)nietopdeboom.De
stroomvoorzieningwordtderhalvegerealiseerddooreenelectriciteitskabelmee
dekasintetrekken [41].Erzijnvandezespuitboomgeenresultatenbekend
[toevoegingauteur].

*Airjet-dop
Ditiseenketsdop,uitgevoerdmetdrukbegrenzers,dieeenmengselvanluchten
vloeistofafgeeft.Devloeistofopbrengstligttussen0,3 en1,17 l/min.DeVMD
ligtrondde150mu[70].

* Danfoil-dop
Ditiseenspecialevloeistofdop,dieeenmengselvanluchtenvloeistofafgeeft.Devloeistofopbrengst ligttussen0,07en0,15 l/min.DeVMDisafhankelijkvandevloeistofdrukendeblaaskap,enligtongeveerop100mu.Dedruppelgrootte isenigszinsonafhankelijkvandevloeistofopbrengst testurendoor
veranderingvandeluchthoeveelheid[70].
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3.2.U.2.

Luchtondersteuning

na vorming van het

spuicbeeld

Luchtwordt toegevoerdnadatdespuitdophetspuitbeeldheeftafgegeven[47].
Deluchtwordtviaeenslurfhetgewas ingeblazenterwijlvloeistofuitdedoppenkomt [45,47].
Deplaatsingvandedoppenheeft invloedophetspuitbeeld.Bijdoppendievoor
deluchtstroom geplaatstworden,kanhetspuitbeeldzichontwikkelen,voordat
deluchtstroom dedruppelsmeeneemt.Indiendedoppenindeluchtstroom staan
isditniethetgeval.Indeakkerbouwwordendoppendievoordeluchtstroom
geplaatstwordenhetmeesttoegepast.
Deluchtvolumestroom isvariabelenheeftslechtseengeringeffectopdedruppelgrootte.Dezehangtvoornamelijkafvandespuitdopendespuitdruk.De
luchtvolumestroomheeft invloedopdesnelheidvandedruppels.Hiermeewordt
eendriftbeperking eneengrotere indringinggerealiseerd [47].Enkeledoptypen
zijn:

* Degania-dop
Eenwerveldopdie indeluchtstroomwordtgeplaatst.Devloeistofopbrengstper
dopligttussen0,26 en0,6 l/min.Dedruppelgrootte isafhankelijkvande
vloeistofdruk.DeVMDligtoverhetalgemeenongeveerop100mu[70].

*Hardi-Twin
Eenspleetdopdievoordeluchtstroomwordtgeplaatst.Devloeistofopbrengst
perdopligttussen0,2 en2l/min[47].DeVMDligt,afhankelijkvanhettype
spleetdopendevloeistofdruk,tussen90en200mu[70].

VolgensS.Dolheeftbiologischonderzoek indeakkerbouwnietaangetoonddat
spuitenmetluchtondersteuningeenbeterbestrijdingseffectgeeftdaneen
conventionelebespuiting [45].Hoogvolume-spuitenmetluchtondersteuningna
vormingvanhetspuitbeeldwordtindeglastuinbouwniettoegepast.

3,2.5.Praktijkgegevensvanhoogvolume-spulten
Indeakkerbouwenindeglastuinbouw isonderzoekverrichtnaarhet
bedekkingspercentagevanhetgewasbijenkelehoogvolume-spuittechnieken.
In1990isinDenemarkenonderzoekverrichtnaardeverdelingvanspuitvloeistofoverpotplanten.Doordeonderlingeverschillenbijdeexperimenten(o.a.
soortgewas,hoogtegewas,spuitapparatuurenwerkdruk)kunnendeexperimenten
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nietmetelkaarvergelekenworden.Uitderesultatenkanwelgeconcludeerdwordendatdeverdelingvanspuitvloeistofoverhetgewasgelijkmatiger isindien
despuitvloeistofnietvanbovenafmaar inhorizontale richtinghetgewasin
gespotenwordt[75].
Indeakkerbouw isonderzoekverrichtnaardeinvloedvanluchtondersteuningop
debedekkingsgraad (%).Doelvanhetonderzoekwashetverschilvandebedekkingsgraadbijconventioneel spuitenenbijverschillendevormenvanluchtondersteuning.Erkunnenalleentechniekenmetelkaarvergelekenwordenindiende
verspotenvloeistofhoeveelheid gelijkis.
MetzowelHardi-TwinalsDegania-doppenwerdopeenspruitkoolgewas 200l/ha
verspoten.MetHardi-Twinwerdboveninhetgewaseenbedekkingsgraadgerealiseerdvan40%,inhetmidden32%enonderin15i,terwijlmetDegania-doppen
eenbedekkingsgraad gerealiseerdwerdvanrespektievelijk48%,25%en22%.
MeteenconventionelebespuitingeneenbespuitingmetAirtec-doppenwerdop
prei100l/haverspoten.MetAirtec-doppenwerdboveninhetgewaseenbedekkingsgraadgerealiseerdvan26%,inhetmidden10%enonderin8%,terwijl
metconventioneelspuiteneenbedekkingsgraadgerealiseerdwerdvanrespektievelijk27%,7%en4%.OpeenaardappelgewaswerdmetdezelfdevloeistofhoeveelheidmetAirtec-doppeneenbedekkingsgraadgerealiseerdvanrespektievelijk
23%,4%en3%,terwijlmetconventioneelspuiteneenbedekkingsgraadgerealiseerdwerdvanrespektievelijk23%,6%en3%[45].
UitdemeetresultatenvolgtdatdespuitvloeistofmetAirtec-doppennauwelijks
gelijkmatiger overhetgewasverdeeldwordtdanbijconventioneelspuiten.Met
Degania-doppenwordtzowel inhetmiddenalsonderineenbedekkingsgraadgerealiseerddatnagenoeggelijk is,terwijldebedekkingsgraadbijHardi-Twin
onderinaanzienlijklagerisdaninhetmidden.Ondankshetgrotereverschil
tussendabedekkingsgraadbovenineninhetmiddenkandeconclusiegetrokken
wordendatdeindringinginhetgewasmetDegania-doppengelijkmatiger isdan
metHardi-Twin.
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4.LAAGVOLUME-GEWASBEHANDELINGEN

Laagvolume-gewasbehandelingenvallenuiteeninelectrostatischspuiten,
gewasgerichtnevelen,fijnnevelen (colfoggen)enstuiven.

4.1.Electrostatisch spuiten
Indeliteratuurwordtonderscheid gemaakt tussenelectrostatisch spuitenen
electrodynamisch spuiten.Bijelectrostatisch spuitenwordtaanreedsgevormde
druppelseenladingmeegegeven,terwijlbijelectrodynamisch spuitendelading
meewerktaandedruppelvorming.Hetverschiltussendeze2termenkomt inde
literatuurnietduidelijknaarvoren,waardooralle informatieoverspuitenmet
geladendeeltjesonderelectrostatisch spuitengezetwordt [toevoegingauteur].
Vloeistoffendieelectrostatischverspotenkunnenwordenzijn"gewone"vloeistoffenalswater,alcohol,glycerolenaceton.Dedruppelvormingbijelectrostatisch spuitenwordtbeïnvloeddoordeelektrischeweerstand,deoppervlaktespanning,dediëlectrische constante,desoortelijkemassaendeviscositeit
vandevloeistof[61].
Bijelectrostatisch spuitenwordteenveldsterkteaangebrachtvan15tot30kV.
Devloeistofafgifteneemttoebij toenamevandeveldsterkte.Doorhetverhogen
vandeveldsterktekrijgendedruppeltjeseengrotere ladingenwordenzedoor
interneexplosies steedskleiner [21,61].Verhogenvandevloeistofhoeveelheid
heefteenstijgingvandeVMDtotgevolg.DeVMDheeft,afhankelijkvanspanningenvloeistofhoeveelheid, eenwaardetussen20en200mu [63].Detheorie
overdestabiliteitvaneengeladendruppelwordt inbijlage2uiteengezet.
Doorhetuiteenslaanvandedruppelswordtdekansopvervluchtinggroter.De
geladendeeltjesmoeteneigenlijknaarhetgewasgetrokkenworden,maarookde
kasopstandenoefenenaantrekkingskrachtuit,waardoordeverdelingoverhetgewasverstoordwordt [21].Bijsommigetoepassingenkanhetneerslaanopkasopstandengereduceerdwordendoorgebruiktemakenvanluchtondersteuning.De
naarhetgewasgerichteluchtstroommoetdandeeffectiviteitvandebespuiting
vergroten.Deladingzorgtvoorhetsnelneerslaanvandedruppels.Hierdooris
zoweldedruppelverdeling inhetgewas (indringing)alsdedruppelverdeling
overhetgewasoppervlaknietgelijkmatig [44].Deverdelingvandespuitvloeistofoverhetgewaswordtookbeïnvloeddoorbewegingenvandebediener.
Electrostatisch spuitenwordt indeglastuinbouwniettoegepast.
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4,1,1.Uitvoeringenvanelectrostatische apparatuur

* ESS (ElectrostaticSprayingSystems,Athens,Georgia)
Eengepatenteerde sproeikopzorgtervoordatdedruppelselectrischgeladen
worden.Dezesproeikopmaaktgebruikvanluchtondersteuning enlevertdruppels
meteenVMDvanongeveer 31mu.Erwordtmetdezetoepassing tussen37en112
l/haverspoten [44].BijexperimentenwerdmetdeESS-BP-4bijeenluchtdruk
van0,38MPatussen250en280ml/minverspoten [44,74].

* ENS(ParkerParspray707,land,Ohio)
Electrostatisch spuitenwaarbijgebruikgemaaktwordtvanluchtondersteuning.
Erwordtmetdezetoepassing37l/haverspotenmeteenVMDvanongeveer31mu
[44].Metditapparaatwerdenbehandelingenuitgevoerdwaarbijdeverspoten
vloeistofhoeveelheidsteedswerdafgesteldopeenwaarde tussen40en180
ml/rain.Deluchtdrukbleekhierbijtussen35en207kPateliggen.DeVMDdie
bijdeverschillende instellingengerealiseerdwerdvarieerdevan10tot80mu.
Meteenluchtdrukvan138kPawerd70tot80ml/minverspotenmeteenVMDvan
25mu[74].
HeteffectvanhetspuitenmetENSenESSisafhankelijkvandeplantpositie.
VooralbijENS isdooreenongelijkmatigedruppelverdelinghetbestrijdingseffectopplantendichtbijhetapparaatbeterdanopplantenopgrotereafstand
vanhetapparaat[44].

* Electrodyn
Infiguur5staateenElectrodyngetekend.BijeenElectrodynwordtvloeistof
onderdrukuiteenplastic tankdooreenringvormigespleetdopgedrukt.De
spleetdopheefteenspanningvan15tot25kV [61].Ermoetgespotenwordenmet
bestrijdingsmiddelen,waaraandoordeelectrodenopdeuniteenvoudigeen
ladingkanwordenmeegegeven [44].Metdezetoepassingkanboveninhetgewas
eengelijkmatigedruppelverdelingoverhetgewaswordenverkregen [44,61].De
verdeling inhetgewasisechter,mededoorhetontbrekenvanluchtondersteuning,nietgelijkmatig [44,61].
Hetvernevelingsproces enhetlaadproceswordtverzorgddooréénelectrisch
circuit.Indiendituitvaltstoppenbeideprocessen,andereelectrostatische
systemenhebbenvaakeenapartcircuitvoordevloeistofdruk,waardoorhet
vernevelenonafhankelijkvanhetopladenplaatsvindt[61].
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* DeMicrodyne "Tube"(MicronSprayersLtd)
Electrostatisch spuitenwaarbijgebruikgemaaktwordtvan luchtondersteuning
Achtereenspleetdop,waaropeenspanningstaatvan15tot25kV,iseenventilatorbevestigd.Dezeventilator leverteenluchtstroom,waardoordeindring3
snelheid inhetgewastoeneemt [54],Bijeenluchtstroomvan3,5m/minwordt
0,5 mlvloeistof/minverspotenmeteenVMDvan16mu[74].

4.1.2.PraktIjkgepevensvanelectrostatischspuiten
Erisonderzoekverrichtnaardeeffectiviteitvaneenbehandelingmetde
"Tube"vanMicronSprayers.Hierbijwerd70graaaktievestofperlitervloeistofverspoten,enwerdRisellaolietoegevoegd,o»eenhogereelectrische
soortelijkeweerstandteverkrijgen.Devolumestroontvandeventilatorwas
3
3,5m/min.Gedurende 80secondenwerdmeteenloopsnelheidvan0,15 m/snaar
tweekantengespoten.Hierbijwerd0,4 l/haverspoten,waarin28graaaktieve
stofzat.Bijeenstroomsnelheidvan0,5ml/minwasdeVMD18mu.
Dedoordefabrikantvoorgeschrevenhoeveelheidvoorhoogvolume-spuitenin
warenhuizen is120gramaktievestof/ha.Indezomermoet1of2keerperweek
eenbespuitingwordenuitgevoerd.
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Bijditonderzoekwerdentussen26junien29augustusslechts4bespuitingen
uitgevoerd,waarbijdeeffectiviteitvandebespuitingenlaagwas.Hieruitmag
nietdirectgeconcludeerdwordendatde"Tube"nietgeschiktisomeenplaag
effectief tebestrijden. Inhetverledenismetditapparaat,meteendosering
dieslechts25%vandestandaarddoseringbedroeg,eendodingspercentagevan
99%gerealiseerd.Deoorzaakvoorhetlagedodingspercentage kannaasthet
geringeaantalbespuitingenookhetnietbespuitenvanallerijenzijn.Hetis
namelijkgoedmogelijkdatdeonbespotenplanteneenbronvaninfectievoorde
overigeplantenvormden.Omdewerkingvanhetapparaatgoedtekunnenbeoordelenmoetdeproefderhalveopnieuwuitgevoerdworden,waarbijalleplanten
behandeldworden[54].
Deinvloedvanluchtondersteuningbijelectrostatisch spuitenwerdonderzocht
dooreenelectrostatischapparaatachtereenvolgenszonder luchtondersteuning,
metluchtondersteuningmeteenluchtsnelheidvan15m/sénmetluchtondersteuningmeteenluchtsnelheidvan30m/stoetepassen.Erwerdtevenseendepositiemetingbijeenhydraulischapparaatverricht.
Uithetresultaatvandemetingenblijktdatnethydraulischspuitenbovenin
hetgewaseenlageredepositiegerealiseerdwerddanmetelectrostatisch
spuitenzonder luchtondersteuning (26,5microgram/gdrogestoft.o.v.119,8
microgram/gdroge stof). Onderinhetgewaswasdedepositiebijhydraulisch
spuitenechterhoger (34,7t.o.v.17,9).Bijluchtondersteuningmet15m/swerd
bovenineendepositiegemetenvan94,0micrograa/gdrogestof.Onderinwasdit
22,6. Bijluchtondersteuningvan30m/swasditbovenin99,9enonderin27,1.
Hetkannuttigzijnombijelectrostatischspuitenluchtondersteuningte
gebruiken,maaruitbovenstaandewaardenblijktdeinvloeddaarvangeengrote
verbeteringenopteleveren[58].

4.2. Gewasgerichtnevelen
Bijgewasgerichtnevelenhebbendedruppelseendiametertot200mu,enwordt
maximaal400literspuitvloeistofperhectareverspoten.Ditkangerealiseerd
wordenmeteenschijfvemevelaar,eenmotorrugnevelspuit,eenkooivernevelaar
eneenTeemizer.
4.2.1.SchUfvornavlaar
Eenschijfvemevelaar isergstoringsgevoeligenisderhalvenietgeschiktvoor
toepassing indeglastuinbouw [72].Omdezeredenwordtdeschijfvemevelaar
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nietnadertoegelicht.

4.2.2.Motorrugnevelspuit
Eenbenzinemotordrijfteenventilator aan,waardooreenluchtstroom
gerealiseerdwordt.Dezeluchtstroomstroomtdooreendikke flexibeleslangmet
aanheteindevandeslangeenmondstuk.Ditmondstuk isvoorzienvaneen
vernauwing (venturi),waardoordeluchtsnelheidtoeneemt.Despuitvloeistof
stroomtuitdetankdooreentoevoerslangetjenaarhetmondstuk.Hierwordtde
vloeistofindeluchtstroomgebrachtenindruppelsuitelkaargeslagenenweggeblazen [3,72].Dehoeveelheidvloeistofdieverspotenwordtkangeregeld
wordenmeteendoseerkraanofmeteenplaatjemetgaatjesvanverschillende
diameter[3].
Devloeistofstroomvaneenrugnevelspuitwordtmeestalafgesteldop0,6 l/min,
waarbijdruppelsmeteendiametertot100muverneveldworden [28].Dedruppelgrootteneemtbijverhogingvandeteverspuitenhoeveelheid toe.Meteen
eventuelewijziging indeafstellingmoethiermeerekeninggehoudenworden
[16].VolgensNunnink isdespreidingvandedruppelgroottebijeenrugnevelspuitgroot,enwordendruppelsgroterdan200mugerealiseerd.
Meteennevelspuitwordteenvloeistofhoeveelheidverspotenvanongeveer100
l/ha.Deverdelingvandevloeistofoverhetgewasisafhankelijkvande
persoondiedebehandelinguitvoerd.Eenmotorrugnevelspuitwordtopderug
gedragen.Detankinhoudkanderhalvenietzogrootzijn,zodatditapparaat
alleengeschikt isvoorkleinerekasoppervlakken [28].Indeopenluchtvindt
hetapparaatgeentoepassingi.v.m.windgevoeligheid [72],Eenmotorrugnevelspuitwordtnietveelmeertoegepast[77].

4.2.3.Koolvemevelaar
Bijeenkoolvemevelaarwordtbestrijdingsmiddelaangevoerddooreenroterende,
holleas,waarnahetdoordoorgaatjestegeneencilindrischekooigeslingerd
wordt.Deze (eveneens)roterendekooiheefttussen25en100gaatjes/cm
[41,74]. Doorderotatievandekooiwordendedruppeltjesnaarbuiten
geslingerd.Bovenelkekooiziteenventilator,dienietalleenvoorde
indringingzorgt,maarookvoordeverdeling.Omtezorgendatdevloeistof
gelijkmatigoverhetgewaswordtverdeeld,blaastdeventilatordeluchtdoor
eenverdeelplaatvoorzienvanschuingeboordegaten.DitprincipewordttoegepastopdespuitrobotvanBrinkman.Hetvloeistofverbruikvaneenspuitrobotis
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40l/ha[41].
Eenkooivernevelaarheeftt.o.v.bijvoorbeeldspleetdoppeneenrelatiefsmal
druppelgrootte-spektrum.Dedruppelgrootte isafhankelijkvanderotatiesnelheidvandekooi,vandeluchtverdelingenvandevloeistofeigenschappen.Een
verhogingvanderotatiesnelheidvandekooiheefteenverlagingvandedruppelgrootte totgevolg.OokeenverlagingvandeviscositeitenvandeoppervlaktespanningheefteendalingvandeVMDtotgevolg [74].DeVMDvaneen
kooivernevelaarvandespuitrobot isafgesteldopongeveer80mu,hetgeen
volgensBrinkmandeidealedruppelgrootte isvoordebestrijdingvanplagenin
lageenmiddelhoge,uniformegewassen (o.a.chrysantengewas)indeglastuinbouw
[41].Hetisechternietwetenschappelijkbewezendateensmalspektrummeteen
lageVMDhiervoor ideaalis.

4.2.4.Teeroizer
EenTeemizer iseenlaagvolume-apparaat,waarbijeenaantalnozzlesopeen
horizontalespuitboomvloeistofvernevelend.m.v. luchtvloeistofmenging.Het
apparaat isontwikkeld inAmerika.
Hetvolumevandeluchtstroomligtbijelkenozzletussen0,1en0,2m/min.De
luchtdruk ligttussen6,8 (bijwater)en170kPa (bijhoog-visceuze oliën).De
vloeistofwordtmeteendoseerpompdooreenbuisjegepompt.Aanheteindvan
hetbuisje iseenplaatjemeteenopeningbevestigd.Voorlaag-visceuzevloeistoffen (water)isdeafmetingvandeopening0,5ram.Deafmetinghiervanneemt
toetot1,6mmvoorhoog-visceuzevloeistoffen.Devloeistofstroomtsamenmet
deluchtineenbuisjemeteeninwendigediametervan6,4mm.Ditluchtvloeistofmengselstroomtnaareennozzle (plastic,messingofkoper)meteenlengte
van3,8cmeneeninwendigediametervan2,4ma.Descherperandaanheteinde
vandenozzlezorgtvooreenscherpbegrensdholenconischspuitbeeldmeteen
kegeldiametervan25tot35cm.
Devloeistofafgiftepernozzleligttussen3en80ml/rain.Bijeenvoortbewegingssnelheidvanongeveer5km/hwordtmeteenTeemizerperhectaretussen1
en18literverspoten.
VolgensWillifordenFulghamiseenTeemizergoedtoetepassenbijeenrijenbespuiting.Devloeistofhoeveelheiddieverspotenmoetwordenisafhankelijk
vanhettebespuitengewas.Bijeenbredegewasrijmoeteenbredestrook
bespotenworden,hetgeeneenstijgingvandevloeistofhoeveelheidperoppervlak
eneendalingvandevoortbewegingssnelheidbetekent.Deluchtstroomheeftgeen
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invloedopdeteverspuitenvloeistofhoeveelheid,maarzorgtvoorhetuitelkaar
slaanvandevloeistofenvoordeverdelingvandevloeistofoverhetgewas.
Dedruppelgrootte isafhankelijkvandeluchtdrukenvandefysischeeigenschappenvandevloeistof.Bijeendrukvan50kPawordenmeteenhoog-visceuze
vloeistofdruppelsvan300tot500muverspoten.DeVMDkanafgesteldwordenop
eenwaardetussen100en1000mu.DooreenTeemizeraftestellenopeendruppelgroottekleinerdan200,wordteengewasgerichtenevelgerealiseerd.
EenTeemizerkanvolgensWillifordenFulghamzowelindeglastuinbouwalsin
deakkerbouw toegepastworden [56].Zewordenechter (zoverbekend)niet
toegepast.

4.3.Fijnnevelen (colfoggen)
Colfoggen ishetonderhogedrukvernevelenvanbestrijdingsmiddelen.Een
colfoggerbestaatuiteenspuitkarmeteentank.Despuitkar isvoorzienvan
eenhogedrukpomp.Meteennevelpistool,waarmee6metervergespotenkan
worden,wordtmeteenspuitdrukvan20MPaeenwaternevelgevormd.Eenkleine
nozzlezorgtervoordatergeenhardewaterstraalmaareenfijnenevelmeteen
VMDvan30muontstaat [7,13,41].Volgensdewerkgroep tuinbouwtechnieken
technologie Edeligtdedruppelgroottebijeencolfogger tussen30en70mu
[72].Doordehogedrukendekleinenozzle iseencolfoggerergonderhoudsgevoelig [13,41]. Eencolfogger isslechttemechaniseren [41].Deverdelingvan
despuitvloeistofoverhetgewasisderhalveafhankelijkvandebediener.
Eenkoudnevelapparaatwerktbijnageluidloos.Deconcentratievanhetbestrijdingsmiddel isongeveer10keerzohoogalsbijhoogvolume-spuiten,enerwordt
tussen75en100l/haverneveld [7,26,41],Deteverspuitenhoeveelheidis
2
gewas-afhankelijk.Meteencolfoggerkanperuur5000m behandeldworden.
Nietelkbestrijdingsmiddel isgeschiktomtewordenverneveld.Bijeenzeer
drogeluchtkanaandespuitvloeistofeenverdampingsremmer (4%Eko-mist)
toegevoegdworden,zodatdedruppelsniettesneloplossen [7,26].Dedosering
Eko-mistkanbijtemperaturentot12 Cteruggebrachtwordentussen1en2l/ha
[7].Colfoggenkanbijlageenmiddelhogegewassenwordentoegepast[26].
Doordatcolfoggengeenruimtebehandeling ismaareengewasbehandelingkande
behandelingookbijwinduitgevoerdworden[26].
Eenneven-effectvancolfoggen isderuimtewerking.Dezeerkleinedruppels
hechtenzichnietaanhetgewasmaarblijvenzweven.Hierdoorwordenookvliegendebeestjes,beestjesopkasopstandenenbeestjesaandeonderkantvanhet
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bladbestreden.
Bijeentestmeteenfluorescerende stofwerdzichtbaargemaaktdatbijdeze
techniekhetmiddelonderinhetgewaskomt,erenigeschaduwwerking isende
onderkantvanhetbladnietdoordruppelsgeraaktwordt[26].

4.4.Stuiven
Bijstuivenwordthetbestrijdingsmiddel indrogevormophetgewasgebracht.
Hetbestrijdingsmiddelmoetuiteenzeerfijnepoederbestaan,diemeteen
poederverstuiver ophetgewaswordtgeblazen.Hetophetgewasbrengenvan
poederkanwordengerealiseerdmeteenblaasbalgofeenventilator.Dehoofdbestanddelenvaneenpoederverstuiver zijneenventilatormetblaaspijp,een
voorraadtankeneendoseerinrichting.Erwordtsteedseenkleinehoeveelheid
bestrijdingsmiddelindeluchtstroomgebracht.Eenkleingedeeltevandelucht
wordtgebruiktomhetstuifpoeder indevoorraadtank inwerveling tebrengenen
indehoofdluchtstrooratemengen.Dedoseringwordtgeregelddoormeerofminderluchtdoordevoorraadtank testurenofdooreendoseerschuif.Eendraagbarepoederverstuiverkanmeteenbenzinemotorofhandmatigwordenaangedreven.
Eenverrijdbarepoederverstuiverwordtaangedrevendooreenelectromotor.
Meteengedragenmotorpoederverstuiverkunneninéénwerkgang3tot5kappen
van3,20mvanbovenafwordengestoven.Bijopgaandegewassenkomtheteen
enkelekeervoordatonderdoorgestovenwordt.Dewerkbreedtebeperktzichdan
tot1of2kappen.Bijdezetoepassingmoetdepoederverstuivervoorzienzijn
vaneenverlengdeblaaspijpvoorzienvantweeblaasmonden.
Verrijdbarepoederverstuiverswordenaltijdtoegepastvoorstuivenvanbovenaf.
Dezeapparatenwordeninhoofdzaakgebruiktopplantenopkweek-bedrijvenenhebbeneenzeerhogecapaciteit[3].
Stuivenwerktarbeidsbesparendenhoudthetgewasdroog.Deverdelingvanhet
middeloverhetgewasisbijstuivenafhankelijkvandebediener.Vooralomdat
dehelekasonderdepoederkomttezitten,wordtstuivensteedsmindertoegepast[77].
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5.LAAGVOLÜME-RUIMTEBEHANDELING

Laagvolume-ruimtebehandelingenvallenuiteeninfoggen,nevelenmeteen
spuitbusenroken.

5.1.Foggen
Eenfog-apparaat iseenverplaatsbare straalmotorspuit,waarmeeeen
warnmevelbehandelinguitgevoerdwordt[72].

5.1.1.Werkingvaneenfog-apparaat
Bijeenfog-apparaatontbrandteenluchtbrandstofmengsel ineenverbrandingskamer.Dooreenontstekingsvonkwordteenverbrandingsmotor inwerkinggezet,
waarnademotordoorzelfontbranding inwerkingblijft [3].Eenfog-apparaat
heefteenpulserendewerkingvan80tot100ontbrandingenperminuut [3,72].De
uitlaatgassenwordennaarhetuiteindevandeuilaatpijpgestuurd [3],Deze
uitlaatpijpmoetvooreengoedewerkingschuinomhooggerichtworden[18].
Aanhetuiteindevandepijpzijnéénofmeersproeiersaangebracht.Doorde
snelheidvandeuitlaatgassen (15tot20m/s)wordtvloeistofaangezogen,
waarnadevloeistofdoordepulserendegasstroomuitelkaargeslagenwordt,en
vervolgensoverdekasruimteverdeeldwordt [3].Detemperatuurvandegassen
diehetfog-apparaatverlatenis65 C.Dezetemperatuurbrengtgeengewasschademetzichmee [72].Naeenbehandelingmoeteerstdevloeistoftoevoer
wordenafgesloten,voordathetapparaatuitgezetmagworden.Hierdoorwordt
voorkomendathetbestrijdingsmiddel indehetepijpsterkwordtverhit[51].
Eenfog-apparaatkan (zonderspecialedraagstof)ingezetwordenbijdebestrijdingvanbladluis,trips,wittevlieg,florida-mot,mineervliegenspint[77].

5.1.2.Belangrijkeaspectenvanfoggen
Eenfogbehandelingmoetopeendrooggewasuitgevoerdwordenbijwindstilweer
ofbijeengeringewind.Deoptimalekastemperatuuris20 C.Condensatieop
hetgewasmoetvermedenworden,omdatsterkgeconcentreerdemiddelzichophoopt
indecondensâtiedruppeIs,waardoorgewasverbrandingkanontstaan.Ookbijhoge
temperaturenkangewasverbrandingontstaan.Dekastemperatuurmoetderhalve,
afhankelijkvanhetgewastype,inliggentussen10en30 C.Hetoplopenvande
temperatuur tijdensdebehandelingmoetvermedenworden.Doordebehandeling
uittestellentotzonsondergangwordtcondensatie,endaarmeegewasverbran-
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ding,vermeden [12,18]. Derelatieve luchtvochtigheidmagbijeenfog-behandelingnietboven90%liggen.Denevelkrijgthierdoornadebehandelingdekans
omalseenvochtigenevelophetgewasuittezakken.
Eenfolie-schermmetanti-condenswerkingmagi.v.m.hetvallenvancondensatiedruppelsophetgewasbijeenfog-behandelingnietgeslotenworden[50].
Heteluchtkachelsmogennietwerkzaamzijn,omdateengeforceerde luchtbeweging
dewerkingvanhetfog-apparaatkanverstoren [18],
Eenfog-behandelingbrengtdoordeontbrandingenveellawaaimetzichmee[72].
Hetapparaat ist.o.v.conventioneelspuitentijdsbesparend.Eenfog-apparaat
2
heeftslechts2tot5minutennodigvooreenbehandelingvan1000m [7].Voor
hetbehoudenvandewerkingwasfog-apparatuurinhetverledenzeeronderhoudsintensief [18,38].Tegenwoordig isenkeleminutennablazenvoldoende[77].

5.1.3.Druppelgroottebii eenfog-behandeling
Bijfog-apparatenkangeneveldwordenmeteenVMDvan12rau[7,72].Bijeen
dermatelageVMDduurteenfog-behandelingechtertelang,waardoormeestal
gekozenwordtvooreenietsgrotereVMD (15tot25mu)[77].Doordekleine
druppeltjesheeftdehogeconcentratiebestrijdingsmiddelvandeteverspuiten
vloeistofgeenschadelijkegevolgenvoorhetgewas[14].
Bijalleenwateralsdraagstofwordteenietsbrederspektrumverkregendanbij
eenspecialedraagstof.DeVMDkrijgtdoortoevoegingvanbijvoorbeeldEko-ntist
eenlagerewaarde,omdatdedraagstofadhesief (d.w.z.bindtzichaanwater,
stootzichzelfaf)is.DehoeveelheidEko-mistmagmaximaal30%vandetotale
vloeistofhoeveelheidbedragen[7].
De invloedvandesproeierdiameteropdedruppeldiameter isgroterdande
invloedvandedraagstofkeuze.Eencombinatievansproeierendraagstof,
waarbijrelatiefveeldruppelsgevormdwordenmeteendiametergroterdan30
mu,heeftneerslaanvandruppelsvlakvoorhetapparaattotgevolg.Hierdoor
kangewasschadeoptreden,terwijlbovendiendehoeveelheidwerkzamestofop
andereplaatsentelaagkanzijn,hetgeeneenlageeffectiviteitvande
behandelingoplevert.Dergelijkegrotedruppelsmoetenderhalvezoveelmogelijk
vermedenworden[57].

5.1.4.DruppelverdellnEbi^ eenfoE-behandellng
Eenfog-apparaatlevertkleinedruppels.Kleinedruppelshechtenechterslecht.
Deonderkantvanhetbladwordtbijfoggenslechtgeraakt [63].Erwordtzelfs
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beweerddatdeonderkantnietgeraaktwordt [26],Heteffectvaneenfog-apparaatwordtdaarombepaalddoordampwerkingvanhetbestrijdingsmiddelende
beweeglijkheidvandetebestrijdenplaag [63].Eenschimmelwordtderhalve
nietmeteenruimtebehandelingbestreden.Voordebestrijdingvanschimmelsis
eengrotehoeveelheidvloeistofmetrelatiefgrotedruppelsgewenst.Hiervoor
isderhalveeenhoogvolume-behandeling geschikt [toevoegingauteur].
Hettoevoegenvaneenspecialedraagstof (Eko-mist)zorgtvooreenverlaging
vandeverdampingssnelheidvandevloeistof.Devloeistof indedruppels
verdamptmindersnel,hetgeeneengroterereikwijdtetotgevolgheeft [7,51].
Bovendien ishetaantaldruppelsdatuiteindelijkneerslaatophetgewasbij
gebruikvaneendraagstofgroter[81].
Deolie ineendraagstofmaakteennevelzichtbaar [7,51].Ditheeftals
voordeeldattezieniswanneerdenevelgelijkmatigoverderuimteverdeeld
is,eneenvolgendvakgeneveldmoetworden[7].

5.1.5.Spuitvloeistofbijeenfog-behandeling
Bijeenfog-behandelingwordteensterkgeconcentreerdevloeistofverspoten,
waarbijperhectareslechtstussen10en30litervloeistofbenodigd is [7].De
teverspuitenhoeveelheid isafhankelijkvandeplanthoogte.Hoehogerhet
gewas,destemeermiddelverspotenmoetworden [50].Spuitvloeistofbevat
bestrijdingsmiddel opgelost inwater,eendraagstofeneventueel toevoegingen
(bijvoorbeelduitvloeiers).Alsdraagstofkanwatergebruiktworden,maarhet
isookmogelijkeencombinatievanwatermetVK1,VK2,Eko-mist,Nevolinof
Nevocol tegebruiken.Desoortelijkemassa,deoppervlaktespanning ende
dynamischeviscositeitvandezedraagstoffenstaaninbijlage3.Dedynamische
viscositeitvaneenspuitvloeistofheefteenbereikvan0,00100Pa.s(water)
tot0,0500Pa.s(hoogvisceuze olie).Deoppervlaktespanningvan spuitvloeistofheefteenbereikvan0,020N/m (organischevloeistoffen)tot0,072N/m
(water).
Bijeenvolumestrooravan16l/hwerdbijwater,NevocolenVK1deVMDgemeten.
DeVMDwashierbijrespektievelijk 73mu,57muen24mu.Dedruppelgrootte
blijktaftenemenvanwaternaarNevocolnaarVK1[73].
Eko-mist iseendraagstofopbasisvandiethyleenglycol diebijgemengdkan
wordenbijallebestrijdingsmiddelendiemeteenfog-apparaatverneveldmogen
worden.DeverhoudingtussenEkomistenwaterisafhankelijkvanderelatieve
luchtvochtigheid (RV),enligttussen1:9 (bijlageRV)en1:3 (bijhogeRV).
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Ermagderhalvegeenspuitvloeistof aangemaaktwordenwaarbijdehoeveelheid
Eko-mistgroter isdan1/3vandewaterhoeveelheid.HetgebruikvanEko-mistin
deglastuinbouw isdelaatstejarensterktoegenomen [toevoegingauteur).
Erzijnveelbestrijdingsmiddelendieslechtinwateroplosbaarzijn.Doortoevoegingenverdeelthetbestrijdingsmiddel zichgelijkmatigoverdevloeistof.
Hierbij isgeensprakevaneenoplossingmaarvaneenverstrooiingvandedeeltjesvanhetbestrijdingsmiddel.Degevormdeemulsieszijnstabiel.Deconcentratievanhettoegevoegdemiddeldatvoordeverstrooiingzorgtmagnietzo
hoogzijndatplantvergiftigingkanontstaan.
Aanspuitvloeistofkunnennogenkelemiddelentoegevoegdwordendieervoor
zorgendatdehechtingvanhetmiddelaanhetgewasverbeterd,endeplanten
hetmiddelbeterlatenopnemen.Detoevoegingenkunnenzowelsynthetischals
natuurlijkzijn.Plantaardig isduurderdansynthetisch.Hetvoordeelvandeze
natuurlijkeprodukten isdatze,zelfsinhungeconcentreerdevorm,eenlage
giftigheidofzelfsgeengiftigheidhebben.Dezeproduktenzijngeschiktals
toevoegingenalsbasismiddel [60].BijgebruikvanEko-mistzijntoevoegingen
dieeenbeterehechtinggevenoverbodig[81].
Eenuitvloeierverlaagtdeoppervlaktespanningvaneenvloeistof.Voorgoed
uitvloeienvandevloeistofisslechtseenkleinetoevoeging (0,01-0,1%)al
voldoende.Eentoevoegingvan0,1%uitvloeierverlaagddeoppervlaktespanning
vanwatertot0,028N/m.Toevoegenvanmeeruitvloeierheeftnauwelijks
verlagingvandeoppervlaktespanning totgevolg[73].
Despuitvloeistofkanzoweleenemulsiealseensuspensiezijn.Bijeenemulsie
2
moettussen1,5 en3l/1000m verneveldworden.DeRVmoeteenwaardehebben
dieinligttussen80en90% [50,51].Bijemulsieswordtmeestaleen
sproeierdiaaetervan1mmtoegepast [50].DereikwijdtebijemulsiesmetVK1
is50meter[51].
2
Bijeensuspensiemoettussen2en4l/10Q0m verneveldworden.DeRVmoeteen
waardehebbendieinligttussen60en80% [50,51].Bijsuspensieswordt
meestaleensproeierdiametervan0,9matoegepast [50].DereikwijdtebijsuspensiesmetVK1ofVK2isslechts30meter[51].
Bayletonwettablepowderinwater iseenbestrijdingsaiddelsuspensie.Bij3
verschillendeconcentraties isdesoortelijkemassa,deoppervlaktespanningen
dedynamischeviscositeitvandesuspensiegemeten.Hetresultaatvandeze
metingstaatinbijlage3.Uitbijlage3blijktdatbijeensuspensieeen
toenamevandeconcentratieeenhogeredynamischeviscositeiteneenlagere
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oppervlaktespanning totgevolgheeft[73].

5.1.6.PraktijkeepevensvanenkeleFog-apparaten
5.1.6.1.

Druppelverdelingsvergelijking

tussen

een Dynafog,

een Pulsfog eneen

Swingfog
Bijeendichtgewas (gewashoogteongeveer 50cm)werdenenkelefog-behandelingenuitgevoerdmeteenDynafog,eenPulsfogeneenSwingfog.Bijalleapparaten
werdonderinophetgewasnagenoeggeenspuitvloeistof teruggevonden.De
indringingvaneenfog-apparaatisderhalveslecht.
BijeenDynafogwerdeenbeteredruppelverdeling overhetgewasgerealiseerd
metwateralsdraagstofdanmetLira-Nefal.BijeenPulsfogwerdmetVK1als
draagstofeenbeteredruppelverdelingbereiktdanmetwater.
BijeenPulsfogmetVK1werdenvoordedoseerplaatsgeendruppelsgroterdan
30muverspreid.Bijdeoverigebehandelingenwerdenvoordedoseerplaatsdruppelsverspreid,dieschadeaanhetgewaskunnenveroorzaken[18].

5.1.6.2.

DruppelgrooCtemetingen
fog-apparaat

bij een fog-apparaat

type SN 11 en een

type DE

Bijeenfog-apparaat typeSN11zijndruppelgroottemetingenverricht.Erwerden
6verschillende sproeiersbeproefd.Eenoverzichtvandezesproeierswordt
gegeveninbijlage4.Bijeenaantalinstellingenvandevolumestroorawerden
bijdeverschillende sproeiersdruppelgroottemetingenverricht.Metdeze
metingenwerddeVMD,d.«end-flbepaald.Hetresultaathiervanstaatin
bijlage5,tabel3.
Debelangrijksteconclusiedieuitdezeresultatengetrokkenkanwordenisdat
deuitvoeringmetdegelijkstroomsproeier groteredruppelsleverdedande
tegenstrooasproeier.DegroterewaardevandeVMDbijdegelijkstroomsproeier
heefttweeoorzaken.Teneerste isdeverblijftijdvandevloeistof indepijp
bijdegelijkstroomsproeier t.o.v.detegenstroomsproeierkorter,waardoor
minderverdampingvandevloeistofoptreedt.Tentweedehangtdematevan
verstrooiingafvanhetimpulsverschil.Hetimpulsversch.ilishetproduktvan
demassavandevloeistofenhetsnelheidsverschil tussendevloeistofende
gasstroom.Bijeengelijkstroomsproeier ishetsnelheidsverschilkleinerdan
bijeentegenstroomsproeier,waardoordevloeistofstroomminderuitelkaar
geslagenwordt.
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Bijeenfog-apparaattypeDEwordtdevolumestroomuitdemiddelentank (V)
w
samengevoegdmeteenvolumestroomstoom (V,). Eendergelijkeaanpassingbevindt
zichtentijdevandedruppelgrootte-metingeninhetproefstadium.Een
fog-apparaattypeDEkanuitgevoerdwordenmetsproeierU720,waarbijde
verstuiving feitelijkbuitendedopplaatsvindtofeensproeierDR0011,
waarbijbinnenmengingplaatsvindt.
Bijeenaantal instellingenvandeapparatuurwerddeVMD,d..end„.
bepaald.Hetresultaathiervanstaatinbijlage5,tabel4.Uitde
meetresultatenkanvoorbeidesproeiersgeconcludeerdwordendatV rechtevenredigisaandeVMD,enV omgekeerdevenredig isaandeVMD.Dezeconclusie
kanvoorsproeierDR0011doorhetgrotereaantalmetingenmetgroterestelligheidgemaaktworden.DeVMDblijktbijdeuitvoeringmetsproeierDR0011
beduidend lagerteliggendanbijsproeierU 720.Uitbijlage5blijkt
bovendiendatmethetfog-apparaattypeDEvoorzienvansproeierDR0011het
smalstedruppelgroottespektrumgeeft[73].
5.2.Nevelenmeteenspuitbus
Eennevelbehandelinguitvoerenmetspuitbussenkangoedwordentoegepastbij
pleksgewijzebestrijding.Debehandelingmoets'avondsuitgevoerdworden.
Ongeveer2uurnadebehandelingkanerafgeluchtworden[251.

5.3.Roken
Eenrookdoosisgevuldmeteensubstantie,diebijverbrandingveelrookdoet
ontstaan.Hetbestrijdingsmiddelhechtzichaanderook,enwordtdoorde
partiëledaapdrukvanderookindekasruiateverspreid[72].
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6•ULTRALAAGVOLUME-RUIMTEBEHANDELING

BijULV-techniekenwordtperhectaremeestalminderdan10litervloeistof
verspoten.EenvoorbeeldvaneenULV-techniekiseenLVM-behandeling.

6.1.LVM
EenLVMiseenkompressiespuit,waarmeeeenruimtebehandelinguitgevoerdwordt.
HetsterkepuntvandeLVMisvooralhetziektevrijmakenvaneenteeltruimte
tijdensdeteeltwisselingenhetbestrijdenvanvliegende insekten.DeVMDvan
denevelligtmeestal tussen15en20mu [82].Hetvloeistofverbruikper
hectare isongeveer6,5 liter.EenLVMkanzowelstationairalsmobiel
uitgevoerdworden[26].

6.1.1.Werkin£vaneenLVM
EenLVMbestaatuiteenkompressor,eenventilator,eenverstuivereneen
middelentank.Dekompressorperstluchtonderdrukdoordeverstuiver.Deze
verstuiver isverbondenmetdetank.Hetmiddelindetankwordtgeroerddoor
eenmechanischaangedrevenroerderofeenmengpompje.Doordeluchtstroom
ontstaatonderdrukbijdeverstuiver,waardoorvloeistofwordtaangezogenen
vervolgensdoordeverstuiverzeerfijnverneveld.Deluchtstroomdiegeleverd
wordtdoordekompressorendeventilatorzorgtervoordatdegevormdenevel
verderdekasingestuwdwordt [3].DeluchtstroomdiedeLVM-koppenleverenis
doorgaansniettoereikendomdenevelgelijkmatigoverdegehelekaste
verdelen.Omeenzogelijkmatigmogelijkeverdelingoverhetkasoppervlakte
realiserenwordenhulpventilatorenopgehangen.Voordatdevloeistofverneveld
wordtmoetdeluchtindekasincirculatiegebrachtwordendoordeventilatorenongeveereenkwartiervoordeverneveling inwerkingtezetten.
HetismogelijkeenLVMaanteschaffenwaarbijdeteverspuitenhoeveelheid
eenvaste instellingheeft,maarerzijnerookwaarbijdeafgiftemeteen
doseerkraanregelbaar is.EenLVMwordtdoorgaansgeleverdmet1ventilatoren
1verstuiver,met1ventilatoren2verstuiversofmet2ventilatorenmet2
verstuivers.AfhankelijkvandeeisendiedegebruikeraandeLVMsteltkande
voorhemmeestgeschikteLVMaangeschaftworden.Indieneenkortenevelduur
gewenstis,danmoetdegebruikereenLVMmet2verstuiversaanschaffen,terwijlvooreentoepassing,waarbijdeLVMeenaantalkerenverzetmoetworden,
eenuitvoeringmet2koppen (2ventilatorenen2verstuivers)zeergeschiktis
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[30].
Perverstuivermagmaximaal 3l/hverspotenworden [30,34]. Eengrotere
vloeistofafgiftelevertdruppelsdiedermategrootzijn,datze,incombinatie
metdehogeconcentratiemiddel indespuitvloeistof,schadeaanhetgewasaan
kunnenrichten [77].BijhetopstellenvandeLVM-koppenmoet,omverbranding
vanhetgewastevoorkomen,rekeninggehoudenwordenmetdehoogteende
richtingvandeLVM-kop,endeafstandvandespuitmondtothetgewas.

6.1.2.VerschillendeuitvoeringenvanLVM-installaties
EenLVM-behandelingkanuitgevoerdwordenmeteenmobieleLVM-installatieof
eenstationaireLVM-installatie.
EenmobieleLVM-installatieiseenLVM-kopdieopeenverrijdbaaronderstel
geplaats is.DeLVM-kop isinhoogteverstelbaar.Deinstallatiewordtnaarde
ruimtegeredenwaarderuimtebehandelinguitgevoerdmoetworden.Doorhet
instellenvaneentimerisaanwezigheidvandebediener indekastijdensde
behandelingoverbodig.IndiendebedienertijdenseenbehandelingdeLVMmoet
verplaatsenishetverstandigeenstationaire installatieaanteschaffen.
Hierdoorwordtvoorkomendatdebedienerzichindebehandeldekasruimtemoet
begeven.Bovendienishetbijverplaatsennietmogelijkeengelijkmatige
verdelingvandeneveloverhetgewasterealiseren[81].
Erzijnverschillende stationaire installatiesmogelijk.Hetsysteemdathet
meesttoegepastwordtiseigenlijkvergelijkbaarmeteenmobieleLVM.Ineen
kaswordenenkele "mobiele"LVM-koppenstationairopgehangen.Vervolgenswordt
berekendhoeveelLVM-koppenenhulpventilatorenbenodigdzijnon»denevel
gelijkmatigoverhetgehelekasoppervlak teverdelen.Dezeuitvoeringisiets
duurdert.o.v.eenmobieleLVM,omdatmeerLVM-koppenbenodigdzijn.De
behandelingwordtdoorhetgrotereaantalLVM-koppensnelleruitgevoerd,ende
bedienerhoeftnietmeerdekasinomdeLVMteverzetten.
HetismogelijkeenstationaireLVM-installatieaanteschaffen,waarbijeen
centraalopgesteldekompressoreenluchtstroomlevert,dieviaeenvast
leidingsysteemnaardeverstuiversvandeLVM-koppengetransporteerdwordt.De
besturingwordtgerealiseerdvanuiteencentraleplaats.Bijdezeinstallaties
isdegehelebehandelingscyclus,d.w.z.roeren,voorventileren,verstuiven,
naspoelenennaventileren,geautomatiseerd.Alleendemiddelenbekermoetnog
gevuldwordenendeknopmoetwordeningedrukt [77,81].Erkanookeenvaste
installatieaangeschaftwordenwaarbijnietiederetankapartgevuldhoeftte
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worden,maareencentralevulinstallatie aanwezig is.Devulinstallatiebestaat
uiteenvultrechtermetdaarnaastkolommen,waarinperafdelingdebenodigde
hoeveelheidoplossingmethandbediendekranengedoseerdkanworden.Nahet
afvullenwordendevloeistofeenheden doorpersluchtnaardeverschillende tanks
getransporteerd. Bijditsysteem isdekansopverstopping inderelatieflange
leidingengroter,enmoetomverstopping tevoorkomenhetgehele leidingsysteem
nagespoeldworden.Eendergelijksysteemwordtnauwelijks toegepast [toevoeging
auteur].
InJapaniseenuitvoeringvaneenmobieleLVM-installatieopdemarktwaarbij
aandeuitgangvandeventilatorvandeLVMeenplasticbuis isbevestigd.De
luchtstroomvandeventilatorzorgtvoorhettransportvandeneveldoorde
buis.Debuis,diedezelfdelengtemoethebbenalsdekasdiepte,isvoorzien
vangatenaandebovenkant.Denevelstroomtvanonderafnaardeplanten,en
vultopdezemanierderuimtemetnevel [9].Debehandelingkanopenkele
manierenuitgevoerdworden.Indienmeerdereplasticbuizenindekasuitgerold
liggen,moetdeLVMlosgekoppeld,verplaatstenweeraangekoppeldworden.Het
nadeelvandezemethode ishetkapotgaanvandebuizendieinhetpadblijven
liggendoorheteroverheenlopentijdensdagelijksewerkzaamheden.Daaromwordt
inJapan,waardezemethode inpraktijktoegepastwordt,meestalslechts1buis
gebruikt.Debuismoetdan,omdeLVMtekunnenverplaatsen,wordenopgerold.
NahetoprollenkandeLVMwordenverzet,waarnadebuisweeruitgeroldkan
wordenendebehandelingkanwordenvoortgezet.Hetnadeelvanhetoprollenis
delangetijdsduurdiedegebruiker indebehandelderuimtemoetverblijven,
hetgeenschadelijk isvoordegezondheid.DelangwerpigevormvandeJapanse
kassenheeftt.o.v.devierkantevormvaneuropesekassenhetvoordeeldatde
LVMminderkeerverplaatstmoetworden,waardoor inJapaneenbehandelingop
dezemanierminderproblemenmetzichmeebrengt.
BijeenLVM-installatiemeteenplasticbuistreedtgeenverbrandingop,
doordathetmiddelnietrechtstreeksuitdespuitmondnaarhetgewasgeblazen
wordt.BuitenJapanwordtdezemethode (nog)niettoegepast [toevoeging
auteur].

6.1.3. Berekeningvanhetaantal ondersteuningsventilatoren
Demethodevoorhetberekenenvanhetaantalondersteuningsventilatoren isniet
wetenschappelijkonderbouwd,maarwordtweltoegepastdoorelke installateur
vanLVM-apparatuur.Zijgaanervanuitdatdeluchtverplaatsingdieineenuur
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gerealiseerdmoetwordengelijk isaandekasinhoudmaaldegewasweerstand.De
gewasweerstand isgewasafhankelijk.Hetisnamelijkmakkelijkerdeluchtte
verplaatsen ineennagenoeglegekas,danineenkaswaareenhoog,volgewas
deluchtbeweging remt.Eenlegekasremtdeluchtstromingniet,waardoorde
waardevandegewasweerstandhierbij1is.Aaneenvolkomkommergewaswordt
doordeinstallateurseenwaardevan2gegeven.Aanelkgewaskaneenweerstandfactor toegekendwordendieinligttussen1en2.Indienuitgegaanwordt
vaneenventilatormeteenbepaaldecapaciteitkanhetaantalbenodigdeventilatoreneenvoudigberekendworden,omdatdeeenheidvanzoweldecapaciteitvan
3
deventilatorenalsdevereiste luchtverplaatsingm/his.
EenLVM-behandelingvereisteengoedeluchtcirculatie indekas.Vooreengoede
luchtcirculatie ishetvanbelangdateenventilatorgekozenwordtmeteen
worplengtedieminimaalzogrootisalsdeafstandvanhetmiddenpadtotde
gevel.Demaximaleworplengtevandeventilatorendietoegepastwordenis50
meter [77,81].Erontstaanderhalveproblemenbijeenkaplengtediegroteris
dan50meter.Bijdergelijkekassenmoethetaantalventilatorenverdubbeld
worden.Indepraktijkblijkenmeestal6tot10hulpventilatorenperhectarete
volstaan[37].

6.1.4.BerekeningvanhetaantalbenodigdeLVM-koppen
DeLVM-apparatenwordenmeestaloverhetbetonpadgericht,waarbijde
hulpventilatorendenevelnaarhetgewastransporteren.HetaantalLVM-koppen
ishierbijafhankelijkvandelengtevanhetbetonpadendeworplengtevande
LVM.DeworplengtevaneenLVMmoetvoldoendezijnomdegevelofdevolgende
ventilatortebereiken[34].
BijLVM-koppenmeteenkleineworplengtekaneenbehandelingsneluitgevoerd
worden.BijeenkleineworplengtezijnernamelijkmeerLVM-koppenbenodigd.
Elkekopisvoorzienvaneenverstuiver,waardoordeteverspuitenvloeistofhoeveelheiddoorhetgrotereaantalkoppensnellertoegediendkanworden.Bovendienisdestromingbijventilatorenmeteengeringeluchtstroomminder
turbulentdanbijventilato'renmeteengroteluchtstroom,hetgeeneengelijkmatigereverdelingvandeneveloverderuimtetotgevolgheeft.Indieneen
afstandvan100meterafgelegdmoetwordenkunnenderhalvebeter4LVM-koppen
meteenworplengtevan25meteraangeschaftdan2LVM-koppenmeteenworplengte
van50meter[77].
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6.1.5.BelangrijkeaspectenvaneenLVM-behandeling
EenLVM-installatieiseenvoudig tebedienen.Doorhet instellenvaneentimer
hoeftdebedienerbijeenstationaire LVM-installatietijdensdebehandeling
niet inderuimtetekomenwaardevernevelingplaatsvind.Hierdoorkomtde
bedienernietinaanrakingmetdespuitvloeistof,enkunnentijdensdebehandelinganderewerkzaamhedenverrichtworden.
OmtevoorkomendateenLVM-kopverstoptraaktmoetdespuitvloeistofbijhet
vullenvandetankgezeefdworden.Bovendienmoettijdenshetvullenvande
tankengedurendedeLVM-behandelinggoedgeroerdworden [12].Meestalwordt
hetroerenmechanischuitgevoerd[34].
EenLVM-behandelingbrengtgeengeluidsoverlastmetzichmee.Doordatgeen
verhittingvandespuitvloeistofplaatsvindtenergeenvormingvanethyleen
(alsbestanddeelvanverbrandingsgassen)optreedtkunnenbijnaallebestrijdingsmiddelenverspotenworden.HetvoordeelvaneenLVM-behandelingt.o.v.
hoogvolunte-spuitenisdebesparingvanarbeidenvanmiddel.Bovendientreedt
geenafdruipverliesofresiduop [12,26,37].
BijeenLVM-behandelingwordendruppelsmeteenlageVMD ineenkasruimte
gebracht.Omeengelijkmatigeverdelingoverhetkasoppervlak teverkrijgen
moetendezedruppelslangblijvenzweven,waardoordeemissienaarde
buitenluchtbeduidendhoger isdanbijeenhoogvolume-bespuiting [77,81].Een
LVM-installatieisduurderomaanteschaffendaneenfog-apparaat.Bovendien
vergteenLVM-behandeling (voorventilatie,behandeling,naventilatie)meertijd
daneenfog-behandeling[37].
Zoweldegewas-alsdeklimaatomstandigheden indekaszijnvaninvloedopde
LVM-behandeling.
DemeningenoverdeoptimalewaardevandeRVzijnverdeeld.P.Rugevindteen
RVvan85tot90%ideaal [12].E.Nunninkvindtdatdebehandelinguitgevoerd
moetwordenbijeenwatlagereRV [35].AangezienhetsluitenvaneenfoliescheraeenstijgingvandeRVtotgevolgheeftwordtditdoorNunninkafgeraden
[35].Dewindsnelheidmagtijdensdebehandelingmaximaal 3tot4m/sbedragen
[25].Dekastemperatuurmoet inliggentussen10en30 C [12].Deoptimale
kastemperatuuris20 C[25].
Demeningenoverdetoestandvanhetgewaszijnverdeeld.Indeliteratuurkomt
naarvorendatvooreenLVM-behandelingeendrooggewashetbesteresultaat
geeft [25].P.Rugebeweertechterdathetafzettenvanhetmiddelophetgewas
verbeterdkanwordendooreenhalfuurvoordebehandelinghetgewasgedurende
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2tot3minutennattemaken.Hierbijmoetechterwelrekeninggehoudenworden
meteenstijgingvandeRV[12].
InverbandmetoverdoseringschademagdeLVMniettedichtophetgewasstaan.
DeLVMmoetoverhetbetonpadgerichtworden,waarbijdehoogtevandeLVM-kop
iniedergevalgelijk isaandeplanthoogte.BijeensmalpadmoetdeLVM-kop
opongeveer 50cmbovenhetgewasondereenhoekvan10gradenschuinomhoog
gerichtworden.WanneerdeafstandvandeLVMtothetgewaskleinis,danmoetendeplantenopminderdan6meterafgedektwordenmeteen(plastic)zeil.
Bijgewassenwaaronderinnietveelbladerenzitten,zoalsbijtomaaten
komkommer,ishetmogelijk inplaatsvanbovenhetgewasop30-40cmhoogte
tussenderijentenevelen [12].Dezemethodewordtechternauwelijkstoegepast
[77].

6.1.6.DruppelgroottebijeenLVM-behandeling
BijeenLVM-behandelingwordtdeVMDbeïnvloeddoordediametervandenozzle.
Eennozzlevan0,6mmwordthetmeesttoegepast.Eennozzlevan0,8mageeft
eengroveredruppelenwordtalleenvoorspuitpoederenflowablesgebruikt
[29].
Devoluraestroomwordtbepaalddoordenozzle-diameterendekompressordruk.Bij
enkeleLVM'skandevloeistofstroomdoordegebruikeringesteldworden.Een
veranderingvandevloeistofstrooraisechtervaninvloedophetdruppelgroottespektrum.FabrikantenstellenmeestalzelfdevoluaestrootnvandeLVMafomte
voorkomendateeninstellingeenspektrumlevertwaarbij gewasverbranding
optreedt[30].
Naastdenozzle-diameterendekompressordruk isookdeviscositeitvande
spuitvloeistofvaninvloedophetspektrum.Eenvloeistofmeteenhoge
viscositeitheeftt.o.v.eenvloeistofmeteenlageviscositeiteen(geringe)
toenamevandeVMDtotgevolg[37].
Bijeenkompressordrukvan6bareneenvoluiiestrooavan2,7I A isdeVMDbij
eenLVMongeveer14mu [82].DeVMDbijeenLVM-behandelingheeftoverhet
algemeeneenlagerewaardedanbijeenfog-behandeling.Ookisdeverdelingvan
dedruppelsoverhetkasoppervlakgelijkmatiger.Hetgevolghiervanisdateen
LVMoverhetalgemeeneengroterbestrijdingseffectheeft[36].
MeteenArimitsuGreenhouseSprayerwerdzowelop1meteralsop4meter
afstandvandenozzledeVMDgemeten.DeVMDwasrespektlevelijk13,6muen
14,3rau[44].Dezetoenamewordtwaarschijnlijkveroorzaaktdoordatopgrotere
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afstandeengroteraantalzeerkleinedruppelst.g.v.driftverdwenenis,
doordatdruppelssamenklonterenofeencombinatievandezetweemechanismen.De
VMDwordtechterookbeïnvloeddoorhetuitzakkenvangrotedruppelsnaarde
grondendeafnamevandedruppeldiameter t.g.v.verdamping.Hetisonduidelijk
inwelkematedemechanismendeVMDbeïnvloeden.Heteffectvandemeetafstand
t.o.v denozzleopdeVMD,isderhalvenietbekend.

6.1.7.ToepassingenvaneenLVM-Installatie
ToepassenvaneenLVM-installatiebijeenkomkommergewas isnietaltijd
mogelijk.Indienbovenhetgewasweinigruimte isdanremthethoge,volle
gewasdeluchtcirculatie,hetgeeneenslechteffectvanderuimtebehandeling
totgevolgheeft [8,77]. Eenhogekasheeftechterbovenhetgewasruimte
genoegomdenevelgelijkmatigoverhetkasoppervlak teverdelen.Bijeen
dergelijkekaskaneenLVM-installatiewelmetgoedresultaat toegepastworden
[29,77,81].
Vooreengoedbehandelingseffectmoetendruppeltjeszichnietalleenoverhet
kasoppervlakverdelen,maarmoetenzezichookafzettenophetgewas.Overde
manierwaaropdedruppeltjeszichaanhetgewashechtenzijndemeningen
verdeeld.VolgensE.Nunninkzorgtdeluchtcirculatievoordeafzettingophet
gewas.Dedruppeltjesverdampenzeersnel,waardooreenzeerfijnefractie
blijftzweven.Dezefractie isvolgensNunninkzofijn,daternogmoeilijkvan
eendaalsnelheidgesprokenkanwordenenslechtsdeluchtcirculatievoorde
afzettingkanzorgen [35].Devoorkeurgaatechteruitnaardetheoriedatde
druppeltjesneerslaanophetgewasdoordatdeluchtcirculatie gestoptwordt.
Doordehulpventilatorennadebehandelingnog5tot10minutentelaten
ventilerenwordthetmiddelgelijkmatigoverhetkasoppervlakverdeeld.Door
vervolgensdeventilatorenuittezettenkrijgendedruppelsdekansomuitte
zakkenophetgewas [77,81].
Doordekleinedruppelwordtdedampwerkingvanmiddelenalsdichloorvosen
Hostaquickoptimaalbenut.HetisechtermoeilijkmetdeLVMgewasbehandelingen
uittevoeren.MeteenLVMkanspint,zonderdatdeonderkantvanhetblad
geraaktwordt,vrijgoedbestredenworden.Bijschimmel,envooralmeeldauw,is
heteffectvandebehandelingonvoldoende[36].

6.1.8.AfluchtennaeenLVM-behandeling
DewerkingvaneenLVMisgebaseerdopeenfijneneveldie indegeslotenkas
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blijftzweven,ennaverloopvantijdvooreengrootgedeelteuitgezakt is.Het
tijdstipwaaropafgeluchtmoetwordenisafhankelijkvanhetmiddeldat
verneveldwordt.Bijeenmiddelmeteengrotedampwerking,zoalsDichloorvos,
moetdekaslangergeslotenblijvendanbijeenmiddeldatnietvanhetgewas
afdampt.
VolgensP.RugemagbijeenLVM-behandelingopz'nvroegst2uurnade
behandelingafgeluchtworden.Dedruppeltjeskrijgendandetijdomuitte
zakken,waardooreengoedewerkingvandeLVM-behandelinggerealiseerdkan
worden.BovendienblijftvolgensRugedeuitstootvanhetbestrijdingsmiddel
naarhetmilieudanrelatiefbeperkt [12].UiteenonderzoekmetDichloorvos
bleekdatdekas3uurgeslotenmoetblijven,waarnagedurende2uurafgelucht
moetworden[82].

6.1.9.PraktijkgegevensvaneenLVH
BijeenkomkommergewaswerdbijeenLVM-behandelingnietalleenaandebovenkantmaarookaandeonderkantvandebladerenspuitvloeistof teruggevonden.De
bedekkingsverschillenwarenechtergroot,hetgeeninvloedhadophetbestrijdingseffect.HieruitblijktdateenLVM-behandelingnietinelkekasbijeen
hoog,volgewasuitgevoerdkanworden[8].
BijeenLVM-installatievoorzienvaneenplasticbuiswerdeenverdelingsmeting
uitgevoerd.Ookhierbijwasdedepositieaandebovenkantvanhetgewas
beduidendhogerdanaandeonderkantvanhetgewas.Deverdelingoverhet
kasoppervlakwasgelijkmatigendedepositieboveninhetgewaswasbeduidend
hogerdanonderinhetgewas[11].
In1980werdinJapanmeteenLVM-installatievoorzienvaneenplasticbuiseen
behandeling ineenkomkommergewasuitgevoerd tegenmeeldauw.Gedurende 2uur
werdhetaantaldeeltjesgemetendienaareenhoogtevan1meterbovendegrond
uitgezaktwaren.Uitdemetingenbleekdit80%vanalledeeltjestezijn.Van
dezedeeltjeswas90%kleinerdan5au [9].Aandezepercentageskunnenechter
weinigconclusiesverbondenworden,omdatzoweldedruppelgrootteverdelingvan
despuitkopalsdedruppelgrootteverdeling direktnadebehandelingnietbekend
zijn.Metdezemetingwordtderhalvenietduidelijkgemaaktwatdeinvloedvan
detijdisopdedruppels.
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7. EMISSIE VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN INDE GLASTUINBOUW

Inde glastuinbouw zijn tot op hedenweinig metingenverricht naar de emissie
vanbestrijdingsmiddelen. Hierdoor zijnweinig waarden van de emissie-stromen
bij deverschillende toedieningstechnieken bekend. In dit literatuuronderzoek
werd slechts 1rapport over emissie gevonden. De resultaten van dit rapport
worden in dithoofdstuk weergegeven.

7.1. Depositie- en luchtconcentratlernetIngenbij eenLVM, een Pulsfog en een
hoogvolume-spuit

7.1.1. Proefbeschriiving
De depositie- en luchtconcentratiemetingen werden uitgevoerd met methomyl
(Lannate L ) .De metingen werden zowel ineenkas met een "extreem laag" gewas
(lege kas)vericht als ineenkas met een tomatengewas van 2,5 meter hoog. De
2
kaswerd onderverdeeld in 3afdelingenvan 200m .Indeze 3afdelingen werden
bij een tomatengewas metingen verricht bij een fog-behandeling (Pulsfog), een
LVM-behandeling en eenhoogvolume-behandeling. Ineen lege kaswerden alleen
metingen verricht bij een LVM-behandeling en een fog-behandeling. Naast depositie- en luchtconcentratiemetingen werd ook per afdeling het condenswater opgevangen.
Het doel van de metingenwas hetverkrijgenvan inzicht indeverschillen in
deposities en luchtconcentraties vanbestrijdingsmiddelen bij deze toedieningstechnieken, envoor elke techniek een schatting temakenvan de milieubelasting
door de actieve stof.

7,i,2,iLVtóhtCQnCglfltEfrfilftfflCtingCn,
Uit afnamecurves isgebleken dat de afname van de luchtconcentraties inde
eerste 4 uur zeer groot was. In tabel 5staat de concentratie methomyl inde
kaslucht enpercentage uitstoot naar debuitenlucht bij een fog-behandeling en
eenLVM-behandeling inzowel een lege kas als ineenkas met een tomatengewas.
Hierbij moet opgemerkt worden dat hetmassapercentage methomyl,datna 3uur
naar debuitenlucht verdwenen is,geen gemetenmaar eenberekende waarde is.
Bij het totale masssapercentage methomyl dat naar debuitenlucht verdwijnt is
geen rekening gehouden met het tijdens het afluchtenafdampenvanhet gewas.
Het totaalpercentage zalhierdoor inwerkelijkheid waarschijnlijk een hogere
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waardehebbendandewaardediehiervermeldstaat.
Uittabel5blijkendeconcentratiesvanmethomylindeluchtbijzoweleen
LVM-behandelingalsbijeenfog-behandelingineenlegekashogertezijndan
ineenvollekas.Tevensblijkendeconcentratiesvanmethomyl indeluchtbij
eenLVM-behandelinghoger tezijndanbijeenfog-behandeling.Deemissienaar
debuitenlucht isechterbijeenLVM-behandelingniethogerdanbijeenfogbehandeling.

Tabel 5.
buitenlucht

Concentratie

methomyl in de kaslucht en percentage uitstoot

bij een fog-behandeling

naar de

en een LVM-behandeling in zowel een lege

kas als in een kas met een tomatengewas
Begin-

Conc.na

Massa%na

Massa%na

TotaleMassa%

conc.
drieuur drieuurin drieuur
3
3
(mg/m ) (microg/m )dekaslucht naarde
buitenlucht

naarde
buitenlucht

Foggen 16,2

17

0,1

0,1

0,2

LVM

15,0

21

0,1

0,1

0,2

Foggen 18,0

72

0,4

0,3

0.7

LVM

41

0,3

0,2

0,5

Vollekas

Legekas
16,2

7.1.3.Depoaitiemetlngenophetgewas,hetkasdekendegrond
Metdepositiemetingenophetgewaswerdbijeenhoogvolume-bespuiting,een
fog-behandelingeneenLVM-behandeling respectievelijk 103%,13%en57%van
dedoseringenteruggevonden.Hetpercentagebijhoogvolume-spuitenligtboven
100%,hetgeentheoretischnietmogelijkis.Deoorzaakhiervoor iswaarschijnlijkhetbepalenvandeLeafAreaIndex (LAI).DezeLAIisnamelijkbij
depositie-onderzoek opgewassenrelatiefmoeilijktekwantificeren,daarvoor
eenexactebepalingallebladerengepluktzoudenmoetenworden,envervolgens
vanallebladerenhetoppervlakbepaaldmoetenworden.Naasteenfoutinde
bepalingvandeLAIkonookdeschattingvandehoeveelheidspuitvloeistofop
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50literonnauwkeurigzijn.Deinvloedvananalysefouten ismeestalslechts
gering.
Dedepositieophetkasdekwasnadebehandelingvanhet tomatengewasbijde
LVMhethoogst (1,5%vandedosering),gevolgddoorhetfoggen(0,4%vande
dosering)enhethoogvolume-spuiten (0,05%vandedosering).Ooknade
behandelingvanlegekassenbleekdedepositieophetkasdekvoorde
LVM-behandelinggroter tezijn (11%vandedosering)danvoorde
fog-behandeling (1,7%vandedosering).
Dedepositieopdegrondnabehandelingvaneentomatengewasbleekvoorhet
hoogvolume-spuiten,deLVM-behandelingenhetfoggenrespectievelijk 21%,9%
en0,9 %vandedoseringtebedragen.Bijdebehandelingvaneenlegekas
bedroegendedepositiesopdegrondvoorhetpulsfoggenendeLVM-behandeling
respectievelijk 27%en28%vandedosering.Derecovery-hoeveelhedenvande
behandelingenstaanin7.1.5..

7.1.4.Condenswateraetingen
Uitdemeetresultatenbleektenaanzienvanhetmilieuhetcondenswaterbijeen
LVM-behandelingdegrootsteproblemenopteleveren.BijdeLVM-behandelingvan
eenkasmet tomatengewaswerd0,1 %vandedosering inhetcondenswaterteruggevonden.Bijhethoogvolume-spuitenenhetfoggenwerdrespectievelijk0,02%
en0,009%vandedosering inhetcondenswater teruggevonden.BijdebehandelingvanlegekassenwerdvoordeLVM-behandelingenhetfoggenrespectievelijk
0,02 %en0,0007%vandedoseringteruggevonden.BijdeLVM-behandelingende
fog-behandelingwordtslechtseenzeerkleingedeeltevandedepositiewaarden
ophetkasdekinhetcondenswater teruggevonden.Vandekleinedepositiehoeveelheidophetkasdekbijdehoogvolume-behandelingwordteengrootgedeelte
inhetcondenswater (48%)teruggevonden.

7.1.5.Massabalans
Bijhethoogvolume-spuiten,defog-behandelingendeLVM-behandelingwerd
totaalrespectievelijk 124%,15%en68%vandedoseringenteruggevonden.Bij
debehandelingvanlegekassenwerdvoordefog-behandelingendeLVMbehandelingrespectievelijk 30%en40%vandedoseringenteruggevonden.
Dezij-enachterwandenvandekaswerdennietbemonsterd.Dedepositiekon
hieropnietvastgesteldkonworden,waardoordemassabalansnietvolledigis.
Delagewaardevandemassabalansbijdefog-behandelingendeLVM-behandeling,
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bijzowelhetbehandelenvaneenkasmettoraatengewasalseenlegekas,zou
eropkunnenduidendatdegebruikteapparatuurnietgeschiktwasvoorhet
behandelenvankleinekascompartimenten,zoalsinditexperiment.Deworplengte
vanzoweldepulsfogalsdeLVMwarendermategrootdathetmerendeelvande
methomylopdezij-enachterwandenvandekastotdepositiegekomenkanzijn.
Dezewandenwerdennietbemonsterd.
Bijhethoogvolume-spuitenwerdmeermiddelteruggevondendanerverspotenwas,
terwijldezij-endeachterwandenvandekassennietbemonsterdwerden.Een
verklaringvoordezeoverschattingkon,zoalsalisopgemerkt,eenfoutinde
bepalingvandeLAIeneenfoutindeschattingvandehoeveelheidspuitvloeistofzijn[49].
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Bijlage

1. Resultaten
bespuiting

van een onderzoek naar de factoren

die een

gepulseerde

beïnvloeden

Eenonderzoeknaardefactorendieeengepulseerdebespuitingbeïnvloedenwerd
uitgevoerdbijeencilindermetgaatjesvan100muenbijeencilindermet
gaatjesvan150mu.Omdeinvloedvandevloeistof tebepalenwerdentwee
verschillendevloeistoffenverspoten,namelijkwaterenwatermet1gramuitvloeierperliter.Destatischeoppervlaktespanningvanwaterwas55mN/m.De
statischeoppervlaktespanningvanwatermetuitvloeierwas35mN/m.Erwerdeen
werkdruk (p)toegepast tussen17en70kPa.
Devolumestroom isrechtevenredigmetp .Uitdebeproevingbleekdatbijeen
gepulseerdebespuitingn-0,6 [17].Openkeleuitzonderingennaisbijhydraulischedoppenn-0,5[76].
Devloeistofstraalvaneengatwordtdoorverstoringenmeteengroteregolflengtedandeomtrekvandestraal instabiel,envaltindruppelsuiteen.Het
druppelvolumekanberekendwordendoordevolumestroom tedelendoorde
frequentie,metaannamedat1druppelgevormdwordtperperiodevanhet
stoorsignaal.Deondergrens,d.w.z.delaagste frequentie,isdiefrequentie
waarnognet1druppelperperiodeontstaat.Debovengrens isdiefrequentie
waarbijnogneteenstationaire situatie (ligament)bestaat.
Degrensfrequenties (f)zijnnietafhankelijkvandeoppervlaktespanningvande
09
vloeistof,maarzijnafhankelijkvandedruk (p ').Bijeengegevendrukwas
degrensfrequentieverhouding (bovengrens/ondergrens)1,5 tot2,0.Bijdeze
verhoudingwerd1druppelperperiodegevormd.
Dedrukendeoppervlaktespanninghebben,integenstelling totdegatdiameter
(D),geeninvloedopdegrensgolflengte (lambda).BijeenD van150mulag
lambdatussen0,56 mmen0,87mm.BijeenD van100mulaglambdatussen
6
0,35mmen0,64mm.
Deligamentdiameter (D.)wordtbeïnvloeddoordedruk.Bijeentoenamevande
drukdaaldedeligamentdiameter.BijeenD-150mulagD.tussen135mu(bij
S
*•
p

)en150mu (bijp

).Deligamentlengte isnietafhankelijkvandeopper-

vlaktespanningvandevloeistofendefrequentie,maarvanD ,p (endusook
8
vandevolumestroom endesnelheid)endeaan-ofafwezigheidvanstoorsignalen
(drukgolven).

Bijlage1.

Deoppervlaktespanningvandevloeistoffenheeftgeen invloedopdeVMD.
DeverhoudingVMD

/VMD . hadbijbeide gatdiameters ongeveer dezelfde

waarde. BijJD-100nulagdeVMDbij f Jtussen 150en 180muenbij f.
J
g
°
max
min
tussen210en220mu.BijD-150mulagVMDbij f
tussen240en270muen
g
max
bijJ f . tussen 300en 325mu. BijD-150mu
bestond 7,5 %vanhet
J en f-f
min
g
max
vloeistofvolumeuitdruppelskleinerdan210muen92,5 %uitdruppelskleiner
dan 280mu.Bijafwezigheidvaneenstoorfrequentiebij ligamentdesintégrâtie
werdhet spektrum 230%breder (250-410mu). Eenhydraulische dophadonder
gelijke omstandigheden eenspektrumdat430%brederwas (120-420mu)[17].

Bijlage2,

Bijlage

2.

Theorie van de stabiliteit

van een geladen druppel [61]

Eenvloelstofstroomkanindruppelsuitelkaargeslagenwordendooraande
vloeistofeenladingtegeven,waarvandeafstotendekrachtvandeladingvan
devloeistofgroter isdandeaantrekkendekrachtvandeoppervlaktespanning.
Gelijkheidvandenaarbuitengerichteelectrostatische druk,alsgevolgvan
een (oppervlakte)ladingq,aandebindendeoppervlaktespanningsdruk luidtin
formulevorm:

q - 8 x p i x ( y x E

x r3)0,5

[C]

Hierin i s :
pi-3,1415927

y-oppervlaktespanning [N/m]

E-diëlectrische constante [F/m]

r-straalvandedruppel [m]

Overschrijdingvandezegrenswaarde (Rayleighlimiet)dooreenminitieuze
ladingsvergroting zaldedruppeldoenuiteenspatten inkleinestabiele
fragmenten.
Bijdruppelskleinerdan10rauwordtdemaximale ladingdieaaneendruppelkan
wordenmeegegevennietbegrensddoordeRayleighlimiet,maardoorde
Veld-emissielimiet.Dezelimiet iseengrenswaardevoordeladingdieaaneen
deeltjemeteenbepaaldegroottekanwordengegeven,zonderdathetdeeltje
dezeladingemiteert.Ditverschijnsel treedtvooralopbijvloeistoffenmet
eenhogeoppervlaktespanning,zoalsvloeibaremetalen.DedoordeVeld-emissie
limietbepaaldegrenswaarde luidtinformulevorm:
2
q.-4xpixE xE.xr

[C]

HierinisE..-develdsterkteaandeoppervlaktevandedruppel[V/ra]
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3.

Soortelijke

massa, oppervlaktespanning

van draagstoffen
schillende

VK 1, VK2, water, Nevolin,

concentraties

Draagstof

en dynamische

Bayleton wettable

Soortelijke Oppervlakte
massa
3

spanning
3

[xlO kg/m ]

[N/m]

viscositeit

Nevocol en 3 verpowder bij 20 C [73,80]

Dynamische
viscositeit
[Pa.s]

VK1

0,99

0,030

0,00249

VK2

0.80

0,0484

0,021

1.12

0,0485

0,03686

Water

1,00

0,072

0,00100

Nevolin

1.21

0,031

0,00148

Nevocol

0,98

0,032

0,00341

75

1,02

0,040

0,00151

150

1,05

0,037

0,00162

300

1,12

0,035

0,00374

Eko-raist

Bayleton
wettablepowder
[g/l]
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Bijlage 4. Sproeieruitvoeringen,

voor fog-apparaat

SN II [73]

Standaarduitvoering (ST)
Devloeistofstroomtdooreensproeier loodrecht

Resonator

naarbenedenineenpijp,waarhetdoorde
uitlaatgassenmeegenomenwordt.Deinlaatvande
sproeierheefteenkleinerediameterdande
uitlaat.Hetmengselkomtvervolgens inde

Abgas

Flüssigkeit

DiMusor

11
.

3

uitlaatpijp,alwaarhetuitelkaar geslagenwordt.

Versmallingvandeuitlaatpijp (DA)
Bijdezeuitvoering ist.o.v.destandaarduit-

Aufsatz

voeringeenwijzigingaandeuitlaatpijpaangebracht.Aanhetopzetstukbevestigd,waardoorde
diametervandeuitstroomopeningietsverkleind
wordt,enbovendienopenkelecentimetersvoorde
uitstroomopening (aandebinnenkant)eenverdikking
aangebracht is.

Veranderingaandesproeierdiaaeter (VZQ)
Bijdezeuitvoering ist.o.v.destandaarduitvoeringdeafmetingvandesproeierdiameter
gewijzigd.Dediametervandeuitlaat ishierbij
kleinerdandediametervandeinlaat.

Tegenstroomsproeier (GEG)
HetenigeverschilmetVZQ isdestroomrichtingvan
devloeistof.Desproeier isdermateaangepast,dat
devloeistofnietloodrechtopdeuitlaatgassen
wordtingebracht,maartegendestroomrichtingvan
deuitlaatgassenin.

-m
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Gelijkstrooosproeier(GLD)
HetenigeverschilmetGEG isdestroomrichtingvan
devloeistof.Desproeier isdermateaangepast,dat
devloeistof indestroomrichtingvandeuitlaatgassenwordtingebracht.

Sproeiervoorzienvan3gaten (DL)
Desproeier isdermateaangepastdatdevloeistof
in3richtingen (dieallenloodrechtopde
stroomrichtingvandeuitlaatgassenstaan)
ingebrachtwordt.

Z,
c=

^>/~~

/

m
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5.

De volume stroom,
sproeiers

VMD, d ... en d „ . gemeten bij

van een fog-apparaat

verschillende

type SN 11 en een fog-apparaat

DE [73]

Tabel 3.

Meetresultaten

Uitvoering

van fog-apparaat

Nevelvloeistof

vande
sproeier

type SN 11

Volumestroom

VMD

d

vl0

d

v90

V
w
[l/h]

[mu]

[mu]

[mu]

ST

Water

2

29

12

40

ST

Water

5

50

22

103

ST

Water

11

62

28

133

ST

Water

13

60

26

128

ST

Water

16

73

29

139

ST

Water

17,5

74

31

147

ST

Water

20,5

76

30

152

ST

Water

28

87

32

162

ST

Nevocol

5

45

22

79

ST

Nevocol

16

57

29

109

ST

Nevocol

28

68

32

103

ST

VK1

5

21

4

37

ST

VK1

16

24

6

45

ST

VK1

28

38

20

63

DA

Water

16

64

35

112

VZQ

Water

5

51

23

69

GEG

Water

5

49

22

89

GLD

Water

5

88

42

155

DL

Water

5

57

33

93

type

Bijlage5,

Tabel 4. Meetresultaten

itvoering

van een fogapparaat

type DE

Nevelvloeisto f Volumestroom
V

vande

w
[l/h]

sproeier

V

d

VHD

d

vl0

d

v90

V +V J
w d

[IA] [l/b] [nu]

[ntu]

[mu]

U720

Water

2

3,6

5,6

40

24

64

U720

Water

2,5

4,5

46

24

60

U720

Water

2
4

2,5

6,5

51

29

76

U720

Water

4

3,6

7.6

43

23

66

DR0011

Water

0

2,5

2,5

12

7

19

DR0011

Water

1.7 2,5

4,2

21

10

28

DR0011

Water

4

2,5

6,5

31

16

45

DR0011

Water

7

2,5

9,5

31

16

48

DR0011

Water

10

2,5

12,5

47

32

64

DR0011

Water

4

3,6

7,6

23

11

36

DR0011

Water

7

3,6 10,6

24

12

39

DR0011

Water

10

3,6 13,6

36

20

48
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6.

Concentratie-

en

druppelgrootteverdelingsmetingen

Factorendieeenconcentratie-endruppelgrootteverdelingsmetingbeïnvloeden
Bijhet toedienenvanbestrijdingsmiddelkandedruppelverdeling gemeten
worden.Bijdezemetingzijndeklimaatomstandighedenvaninvloedophet
meetresultaat.Hetwordtderhalvegeadviseerdklimaatomstandigheden,zoals
temperatuurenrelatieve luchtvochtigheid,minimaalelkhalfuurtemeten,
zodateventueledoordeklimaatomstandighedenveroorzaakteafwijkingenvande
meetresultatenverklaarbaarzijn [6].Ookdegewasomstandighedenhebbengrote
invloedopdedruppelverdeling.Hetnietgelijkzijnvangewasdichtheid,gewashoogteenbladhoekkanvoorgrotereverdelingsverschillen zorgendanhetapparaatdatgebruiktwordtvoortoedieningvanhetbestrijdingsmiddelzelf[58].
Druppelgrootteverdelingsmetingen kunnenverrichtwordenmetdirecteenmet
indirecte technieken.Dedruppelsnelheidheeftbijsommigetechniekeninvloed
opderesultatenvanmetingen.Demeetmethoden,zoweldirectalsindirect,
kunnenonderverdeeldwordeninruimtelijkentijdelijkbemonsteren.
Eenruimtelijkmonsterwordtgekenmerktdooreenmomentaneopnameofweergave.
Hetgeeftinformatieoverdeverschillendedruppelgroottesdieverspotenzijn.
Hetmomentanebeeldkangeeninformatieverschaffenoverhetaantaldruppels
meteenbepaaldedruppelgrootte,omdatdeproduktiefrequentie endeverplaatsingssnelheidnietwaargenomenkunnenworden.Erlijkendaardoormeerkleine
(langzaambewegende)druppelsaanwezigtezijndaninwerkelijkheidhetgeval
is.Ermoetookrekeninggehoudenwordenmethetperiodiekekaraktervan
hydraulische spuitdoppen.Hetspuitbeeldvandedopisnietopelkmoment
identiek,waardoordemomentaneopnameniethetvolledigebeeldvandedop
weergeeft.Dezemethodewordtslechtsgebruikt indiendeuiterstewaardenvan
hetdruppelgroottespectrumbepaaldmoetenworden.Voorvolledigebepalingvan
hetspectrummoettijdelijkbemonsterdworden.
Techniekenvanruimtelijkbemonsterenzijnfotografie,holografie(driedimensionaalweergeven)enlichtverstrooiingdooreendruppelveld.
Tijdelijkbemonsterenwordtgekenmerktdoorgedurendeeenbepaalde tijdineen
vlakloodrechtopdebewegingvandevloeistofeenopnamevanhetspuitpatroon
temaken.Eenopvangplaatwordtgedurendeeenbepaalde tijdaanhetspuitbeeld
blootgesteld.Hiermeewordt,indiendruppelsnietverdampenofsamenklonteren,
eenduidelijkbeeldverkregenvanhetdruppelgroottespectrum vanhetapparaat.
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Naasthetgebruikvanopvangvlakkenkanerooktijdelijkbemonsterdwordenmet
eenmethodewaarbijgebruikgemaaktwordtvanlichtverstrooiingdoorenkelvoudigedruppels[78].

Indirecteconcentratie-endruppelgrootteverdelingsmetingen
Bijindirecteconcentratiemetingenwordenveelvuldigmonstersgenomen,waarbij
destofvanhetopvangmateriaalafgewassenmoetworden.Ditafwassenwordt
extraherengenoemdenisergarbeidsintensief[48].
Extractievloeistoffenvoorbestrijdingsmiddelenopwaterbasiszijngedestilleerdwater,gedestilleerdwatermet5%methanol,ethanolenethylacataat.Met
ethylacetaatwordtbestrijdingsmiddel enkleurstof tegelijkgeëxtraheerd[67].
Bestrijdingsmiddelenopoliebasiswordenmettolueenuitgewassen [71].Bij
suspensiesmoethetextractgefilterdwordenomgesuspendeerdedeeltjeste
verwijderen [71].Techniekendievoorindirectemetingengebruiktwordenzijn:

* Fluorimetrischmeten
Bijfluorimetrischmetenwordtgebruikgemaaktvanfluorescerende stoffen.De
vloeistofmetfluorescerende stofwordtverspoten,waarnadoorafwassenvan
plantmateriaal,aluminiumfolieofpapiermeteenfilterfluorimeterdehoeveelheidendeplaatsvandeactievestofbepaaldkanworden [2,71,75],
Eenfilterfluorimeteriseenlagedrukkwiklampwaarbijeenbundellichtnaareen
reageerbuisjemetdegeëxtraheerdevloeistofgezondenwordt.Eenoptischebrug
meethetverschil inintensiteittussendelichtstraaldievanhetmonstermet
fluorescerende stofkomtendelichtstraaldievaneenreferentiemonsterkomt.
Hetintensiteitverschil iseenmaatvoordehoeveelheidactievestofdieinhet
monsterzat[48].
Fluorescerendestoffenkunnendebio-activiteitbeïnvloedenvanhettebestrijdenorganisme.Luizenkunnenbijvoorbeeldookgedoodwordendoordefluorescerendestof,waardoorgeenexactinzichtwordtverkregenindeeffectiviteitvan
deactievestof[58].

* Coloriaatrischmeten
Eenopvangmediua(bijvoorbeeldplantmateriaalofaluminiumfolie)wordtmeteen
vloeistofafgewassen.Eencolorimeterstuurtlichtdooreenfilter.Hetfilter
laatslechtslichtdoormeteenbepaaldegolflengte,waardoorminofmeermonochromatischlichtgemaaktwordt.Doordefilterkeuzekandegewenstekleur
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geselecteerdworden.
Hetabsorberendvermogenvaneenoplossingbijeengolflengtewordtgemeten
doormeteenfoto-electrischeceldeintensiteitvanhetdoorgelatenlichtte
vergelijkenmetdievanhetopvallende licht.Deopdezemaniergemetenabsorptieiseenmaatvoordeconcentratievaneengekleurdecomponent.

* Spectrometrischmeten
Eenopvangmedium (bijvoorbeeldplantmateriaalofaluminiumfolie)wordtmeteen
vloeistofafgewassen.Eenspectrometerstuurtlichtdooreenprismaofeen
rooster,waardoor lichtmeteenbepaaldegolflengte gerealiseerdwordt.De
golflengtekangewijzigdwordendoordeinstellingvanhetprismaofroosterte
wijzigen.
Dewerkingvaneenabsorptiespectrometer isgelijkaandievaneencolorimeter.
Hetvoordeelvaneenspectrometer isdateengolflengteeenvoudig ingesteldkan
worden,terwijlbijeencolorimeterdegolflengte gewijzigdwordtdoorhetfiltertevervangen.

* Chromatografischmeten
Chromatografisch metenberustophetscheidenvaneenmengselvanstoffen.Bij
descheidingondergaathetgrensvlakcontactvan2niet-mengbarefaseneenveranderingvanadsorptiecoëfficiënt,waardooreenduidelijkescheidingzichtbaar
gemaaktkanworden.
Eenchroraatografischebepalingkanopdiversemanierenuitgevoerdworden.Bij
kolomchromatografiewordendecomponentenvanhetteonderzoekenmengsellangs
eenkolommetdragermateriaal (bijvoorbeeldaluminiumoxide)gestuurd,waarbij
dedetectieplaatsvindtindeuittredendemobielefase.Dezevormvanchromatografiewordttoegepast indiendekwantiteitbepaaldmoetworden.Indienook
eenkwalitatievebepalinggewenst ismoetdeanalyseuitgevoerdwordenmetgaschromatografie.
Gaschromatografie iseeneenvoudigeenrelatiefgoedkope techniekdiedoorde
snelleanalysebijzondergeschikt isvoorvluchtige stoffen.Methalogene
samenstellingenwordteenmaximalegevoeligheidverkregen.Eenhalogeeniseen
metaalmetbroom,chloor,fluorofjodium.
Eenwarmtegeleidbaarheidsdetector, eenvlam-ionisatiedetectorofeenelectronenvangdetektorgeefteenpiekenchromatogram,waarvanhetpiekmaximum (deretentietijdopdeabcis)karakteristiek isvoordecomponentenhetpiekopper-
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vlakendepiekhoogteopdeordinaateenmaat isvoordehoeveelheidcomponent.
Ompiekenbijchemischeverbindingengoedtekarakteriserenwordtvaakdirecte
koppelingmeteenmassaspectrometertoegepast.
Vloeistofchromatografie ismeergeschiktvoorniet-vluchtigeverbindingen.De
analyseduurtlangerdanbijgaschromatografie.

* SingleIonMonitoringGC/MS
Ditiseencombinatievangaschromatografie (GC)gekoppeltaanraassaspectrometrie (MS).DeuitvoeringvanGC/MS ismoeilijkerdanvanchromatografiealleen.
MetGC/MSkanookbijlagetoedieningshoeveelheid (enkelegrammen/ha)deverdelinggemetenwordenvangedragcontrolerende chemicaliënzoalspheromones.
Stoffen,dieinhunoriginelevormslechtsmetGC/MSgeanalyseerdkunnenworden,kunnendooreengefluoriseerde afgeleide (d.w.z.eenstofmetdezelfde
eigenschappen)temaken,metheteenvoudigeruittevoerenchromatografie
geanalyseerdworden[58].

* Metendoorhetspuitenvaneenschimmel
Debovenkantvanbladerenwordtbedektmetzelfklevend tapeoovloeistofafzettingopdebladerentevoorkomen.DirectnatoedieningvanhetschimmelVerticilliumLecaniiwordtdetapeverwijderdenwordendebladerengeplukt.
Vervolgenswordendegepluktebladerengewassen,zodatbekendwordthoeveel
vloeistofaandeonderkantafgezetwas.Debladerenwordengedurende1uur
gewassenmet5ml0.05 %TritonX-100.Indituurwordtook2keer1minuutmet
eenvortex-mixer gemengd.Hetmonsterwordtopeenvoedingsbodem (Sabourad
DextroseAgar)gezeten7dagenop20 Cbewaard,waarnahetaantalschimmelkoloniesgeteldworden.SDAbevattoevoegingenoabacteriile invloedenteonderdrukken[6].

*MetendoorhetIdentiekmakenvandekleur
Naeenspuitenvaneenvloeistofmetkleurstofwordtdoorextrahereneenvloeistofmeteenbepaaldekleurverkregen.Dooraaneenbuisjemetuitgangsvloeistof (zonderkleurstof)eenbekendehoeveelheidkleurstoftoetevoegentot
beidevloeistoffendezelfdekleurhebben,kandehoeveelheidkleurstofbepaald
worden.Dooropeenaantalplaatsendevloeistofteextraheren,endehoeveelheidkleurstofdienodigisomdekleur identiektemakenbekendis,wordtkennisverkregenoverdekwantitatieveverdelingvandespuitvloeistof.
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Demethodevanhet identiekmakenvandekleurvaneenvloeistofwordtgebruikt
bijeenCascade Impactor.Bijditapparaatwordteenlineaire luchtstroomgebruikt.Dooraerodynamischeeigenschappenwordendeeltjesgescheiden,enworden
groepenmeteenbepaaldedruppelgrootte gevormd.Elkegroepwordtafzonderlijk
opplakbandoffilterdoekopgevangen.Erwordtopdezemaniereengetraptkwantitatievedruppelopvanggerealiseerd.Nahetafwassenkandoorhet"nabouwen"
vandekleurmeteenmicrometerdehoeveelheidopgevangenkleurstofbepaald
worden.Dezehoeveelheidwordtgedeeldophetaantaldruppels (verschillende
maten)enhetluchtvolumevaneenmonster.Ditleidttotdeconcentratiedruppels indeluchtendehoeveelheidmiddelpertijdseenheid.MeteenCascade
Impactorkandoordegetraptkwantitatievedruppelopvangenhetidentiekmaken
vandekleurdedruppelverdelingkwalitatiefbepaaldworden[15].

Directe concentratie-endruppelgrootteverdelingsmetingen
Onderdirectemetingenwordenmetingenverstaanwaarbijnietgeëxtraheerdhoeft
teworden,maardekwantitatieveofkwalitatievebepalingdirectvanafhet
opvangmediumuitgevoerdkanworden.Techniekendievoordirectemetingengebruiktwordenzijn:

* Metenmetultra-violetlicht
Eenfluorescerendmiddelwordtopgelost ineendraagstof.Metultra-violet
lichtwordtnahetuitzakkenvanhetmiddelzichtbaargemaaktwaarhetmiddel
terechtisgekomen,enhoedeverdeling is.DeplantenkunnenmeteenUV-lamp
terplaatsebekekenworden.Hetisookmogelijkopvangstrokenneerteleggen,
dienadebehandeling ineenlaboratoriumonderzochtworden[18].

* Fluoriaetrischmeten
Specialepapierstroken (6meter lang,2cmbreed),voorzienvaneenonbespoten
referentiestrookje,wordenbespotenmeteenfluorescerendmiddel,gedroogden
dooreenfluorimetergevoerd.Metdezemethodewordtderegelmaatvandeverdelingbinneneenbepaalddruppelgroottespectrumvastgelegd.Demeting isderhalvekwalitatief[48].

*Metenmetmagnesiumoxidealsopvangmedium
Opvangplatenmeteenmagnesiumoxide-laagwordenuitgelegd,waarnaeenbespuitingwordtuitgevoerd.Voorelkeopvangplaatwordthetaantaldruppelsper
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oppervlakte geregistreerd.Tevenswordtmeteenapparaatvoorzienvaneen
stroboscoopeneenoscillator,optischdedruppelgroottebepaald.Indiende
druppelgrootte opdezemaniernietmeertebepalen is,wordtvooroptische
beoordeling tevensgebruikgemaaktvaneenmicroscoop.Hetbeelddatopdeze
manierverkregenwordtkanmeteenhogesnelheid-fototoestelwordenvastgelegd,
zodatdedruppelgroottevanafdefotobepaaldkanworden[65].
Naasthetgebruikvanopvangplatenkaneenmagnesiumoxide-laagookopdoekjes
geplaktworden,diemetdubbelzijdigklevendplakbandaanbladerenbevestigd
worden.Dedoekjeswordendirectnadebespuitingvanhetgewasgehaaldende
dichtheidendegroottevandedruppelsgemeten,waarnadeVMDenNMDbepaald
kunnenworden.Metpraktischonderzoek isinvorigeexperimentenbepaalddat
bedekkingvandezedoekjesgelijk isaanbedekkingvanafgeplaktebladeren[6].

* Metendoorhetopvangenvandedruppels inolie
Druppelswordeninschaaltjesmetolieopgevangenenvervolgensgefotografeerd
(Heidt,1976)[62].BijwaterofNevocolwordtsilicon-oliealsopvangmedium
gebruikt.BijVK1wordtethanol-ethylcellulose oplossinggebruiktwordt.Een
belangrijkvoordeelvaneenvloeibaaropvangmediumboveneenvastmedium,zoals
magnesiumoxide,isdatdedruppeldiametervanhetopgevangendeeltjeovereen
komtmetdewerkelijkediametervanhetzichindeluchtbewegendedeeltje.
Erzijn10schaaltjesopgelijkeafstandvanelkaarvoorhetapparaatneergezet.Deeerstestaatterhoogtevandeuitstroomopeningvanhetapparaatende
laatste staat10meterverder.Doordehogereviscositeitvanhetmediumten
opzichtevandespuitvloeistofzinkendedruppelsmaarlangzaam,zodatergenoegtijdisdeverdeling tefotograferen.
Hetopvangmediumbestaatuit2vloeistoffen.Bovendevloeistofmeteenhoge
viscositeitmoeteendunlaagjevloeistofmeteenlageviscositeitaangebracht
zijn.Ditlaagjezorgtervoordathetdruppeltjenietkanverplaatsen,enmaakt
het indringeneenvoudiger[73].

*Metendoorhetafzuigenvandruppels
Druppelswordenbijdeuitstroomopeningvanhettoedieningsapparaatweggezogen.
Bijdeuitstroomopeningvanhetnevelapparaat iseenspecialeafzuigeenheid
aangebracht.Tijdensdemetingwordthetapparaatlangzaamgedraaid,zodatook
derandzonevandenevelgemetenwordt.Afhankelijkvandevolumestroomvande
nevelvloeistofwordttussen2seconden (bij28l/h)en20seconden(bij2l/h)
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afgezogen[73].

* Metendoordruppelgroottebepaltngmeteenlaser
Hetlichtvaneenlaserstraalwordtverstrooidalsderandvaneendruppel
geraaktwordt.Kleinedeeltjeshebbenbijeenzelfde lichtbroneengrotere
verstrooiingshoekdangrotedeeltjes.Dematevanverstrooiingkanderhalve
gebruiktwordenvoorhetbepalenvandedeeltjesgrootte.Hetverstrooide licht
wordtviaeenspecialelensopgevangendooreendetektor,enmeteencomputer
verwerkttotbruikbaregegevens [69],
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7. Tracers

Elsenwaaraaneentracermoetvoldoeneneenoverzichtvantracersdietoegepastkunnenwordenbijdruppelverdelingsmetingen
Eenstofdiegebruiktwordtalstracermagnietbinnenenkeleurendooropname
inplantenenafbraako.i.v.zonlichtenwarmtevooreengrootgedeelteverdwenenzijn.Opnameinplantmateriaalwordtvoorkomendooraandetracereen
oplossingmeteenhoogmolekulairgewichttoetevoegen(Briggs,Bromilowen
Evans, 1982). Eenfluorescerende stofwordtdoorzonlichtmakkelijkafgebroken,
waardooraangeradenwordtdeproefnemingbijeenzwakkeochtend-ofavondzonin
eenkorttijdstekuittevoeren [58].Enkeletracergroepenzijn:

* Estertracers
Dekwantiteitvandichloor-oftrichlooracetaatesterswordtmetkolomehromatografiebepaald.Dekwaliteitvandegevondenproduktenkanvervolgensgeanalyseerdwordenmetgaschromatografiemetelectronenvangdetectoren.
Estersgebaseerdoptetradecanolzijnstoffendiehetmeestvluchtigzijnen
nogbetrouwbaar indebuitenluchtgebruiktkunnenworden.
Hetvervluchtenvaneenesterindetijdkanbepaaldwordendooreenaantal
objectglaasjesmet1microgramesteropgelostin5microliterhexaanbijeen
constante temperatuurvan20 Ceneenconstantewindsnelheidvan0,5m/sneer
tezetten.Met1mlhexaanwordtdevloeistofvaneenobjectglaasjegewassen,
waarnametgaschromatografie dehoeveelheidbepaaldwordt.Doordetijdsduur
tothetafwassentevariërenwordtinzichtverkregenindevluchtigheidvande
stof.
PermethrinenCypermethrin (ester-pyrethroid insecticiden)wordenalstracer
bijexperimentengebruikt.Zekunneneenvoudigmetgaschromatografie
gedetecteerd[58].

* Benzoizuurtraeen
Dezetracerszijnnietvluchtig.Zezijnmakkelijkteanalyserenmet(hoge
druk)vloeistofchromatografie[58].

* Synthetischorganischekleurstoffen
Dezekleurstoffenwordenaanlevensmiddelentoegevoegd,enhebbenderhalveeen
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teverwaarlozen toxiciteit.Erzijn13synthetischorganischkleurstoffen,
waarvanalleenErythrosine fluorescerend is.Bijdezeniet-fluorescerende
verbindingenkandelichtabsorptiebijgeschiktegolflengtewordengemeten.
Metingenkunnenhetbesteuitgevoerdwordeninhetgolflengtetrajectvan500
tot620nm.Bijoptischemetingenvankleurstoffenbestaatdekansopeenaanzienlijkachtergrondsignaalvanandere,natuurlijkeverbindingendatstorend
werktbijdeanalyse.Ditmoetperexperimentgecontroleerdworden.Dedetectieondergrens isniet laag.Dezestoffenwordenderhalvebijmetingengebruikt
waarbij relatiefgrotehoeveelhedengebruiktworden [66].Enkelesynthetisch
organischekleurstoffenzijn:

Erythrosine
Dezestofwordtaanlevensmiddelen toegevoegd.Het iseenfluorescerende
verbinding [66,68].
Dezestofwordtdoordaglichtsnelafgebroken.Binnen30minutenisbij
indirecteblootstelling (achterglas)30%verdwenen [67].Hogetemperaturen
versnellenhetafbrekenvandestof [67,68].
LD-50% (oraal)bijrattenis2g/kg.
Hetabsorptiemaximum is526,2nm.
Erkan60g/lopgelostwordeninwater[67].

Amarant
Dezestofwordtnietsnelafgebroken.Na190minutenwordt96,4%teruggevonden.Detemperatuurheeftweinig invloedophetafbrekenvandestof.
LD-50% (oraal)bijrattenis10g/kg[67].
Hetabsorptiemaximualigtop519,9nm.
Erkan80g/lopgelostworden inwater [68].

Dezestofwordtnietsnelafgebroken.Na190minutenwordt92,1%teruggevonden.Dehoogtevandetemperatuurheeft invloedopdekleur.Dekleurwordtbij
toenamevandetemperatuurroder.
LD-50% (oraal)bijratten is5g/kg.
Hetabsorptiemaximum ligtop571,7nm.DeabsorptievanBrilliantBlackin
gedestilleerdwater isduidelijkhogerdaningewasextract.
Erkan50g/lopgelostwordeninwater [67],
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* Fluorescerendewateroplosbare kleurstoffen

LissantineYellowFF
Overigenaamgeving:BriljantSulfoFlavine (BSF).
Deze tracerheeftopoppervlakkeneninoplossingeengoedepersistentie.De
stofwordtbovendiennietsnelafgebroken.Dehalfwaardetijd ligttussen50
dagenen185dagen [66,68].
Deacutetoxiciteitvoorzoogdierenislaag [66].LD-50% (oraal)bijrattenis
8,56 g/kg [68].Erisechtergeenontheffingvoorhetgebruikopgroenteof
fruit.Deoogstvangewassendiebespotenzijnmoetderhalvevernietigdworden
[67].
Deexcitatiegolflengte is420nmendeemissiegolflengteis515nia.
Erkanmeerdan50g/lopgelostwordeninwater.
Dedetectiegrensbijsynchronespectrometrie (tijdconstante1seconde,
golflengteverschil30nm)is150ng/1.
LissantineFFheefteenaantalnadelent.o.v.RhodaaineOT.Dekostprijs is2
keerzohoogendedetectiegrens 10keerzolaag.Lissaaineontleedtsnel
wanneerhetincontactkomtmetchloride.
Ineenevaluatietestvanfluorescerendekleurstoffenvoorgebruikals
watertracerwordtLissamineFFaanbevolen [68].

Natriuffifluoresceïne
Overigenaamgeving:Fluoresceïne (LT),Uranide,AcidYellow73[68].
Dezestofwordtsneldoorlichtafgebroken.Dehalfwaardetijdligttussen0,5
en4dagen [66,68].Dezestofvereistcontroleaetingenvoorde
proefomstandigheden.
Deacutetoxiciteitislaag.LD-50% (oraal)bijrattenis6,72 g/kg.
Deexcitatiegolflengte is491nmendeemissiegolflengte is520na.
Erkan40g/lopgelostwordeninwater.Inethanolisdit70g/l.
Dedetectiegrensbijsynchronespectrometrie (tijdconstante 1seconde,
golflengteverschil 30na)is25ng/1.
Destofiszeergevoeligvoorachtergrondschoamelingen(bijvoorbeeldt.g.v.
bladextracten)enwordtsnelafgebrokendoorlicht.Hierdoorisdestofniet
geschiktalstracerindeglastuinbouw[68].
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RhodamineG6
Overigenaamgeving:BasicRed1[68].
Dezestofwordtnietsnelafgebroken.Dehalfwaardetijdbijdaglicht is58
dagen [66,68].
Deexcitatiegolflengte isongeveer524nraendeemissiegolflengte is551nm.
Erkan20g/lopgelostwordeninwater.Inethanol isdit100g/l.
Dedetecttegrensbijsynchronespectrometrie (tijdconstante1seconde,
golflengteverschil30nm)is7ng/1.
Metdezestofisalstracernoggeenervaringopgedaan[68].

SulforhodamineB
Overigenaamgeving:AcidRed52,LissamineRhodamineB[68].
Dezestofwordtnietsnelafgebroken.Dehalfwaardetijd ligttussen34en126
dagen [66,68].
Deacutetoxiciteit islaag.Bijoogcontactontstaatlichte irritatie.LD-50%
(oraal)bijrattenligtboveneentoedieningvan10g/kg.
Deexcitatiegolflengte is565nmendeemissiegolflengte is590nm.
Erkan20g/lopgelostwordeninwater.Inethanol isdit5g/l.
Dedetectiegrensbijsynchronespectrometrie (tijdconstante1seconde,
golflengteverschil 30nm)is34ng/1
Dezestofwordtalstracergebruiktbijproevenwaarbijdeverdelingvan
pesticiden indegrondbepaaldmoetworden.Destofishetzeergoed
extraheerbaaruitgrond[68].

RhodaaineB
Overigenaamgeving:BasicViolet10[68].
Dezestofwordtnietsnelafgebroken.Dehalfwaardetijd ligttussen33en120
dagen.
Detoxiciteit iserghoog.LD-50% (oraal)bijrattenis0,5 g/kg[68].
ToestemmingomRhodamineBtegebruikenwerdinde60-erjaren teruggetrokken
[66].
Deexcitatiegolflengte is555nmendeemissiegolflengte is580nm.
Doordehoge toxiciteitmagdezestofnietalstracergebruiktworden [68],

RhodaaineWT
Overigenaamgeving:AcidRed388[68].
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Dezestofwordtnietsnelafgebroken.Dehalfwaardetljdheefteenhogewaarde.
VolgensM.Leistraligtdewaarde tussen54en200dagen [66].G.Borbeweert
datdehalfwaardetijdtussen150en250dagenligt[68].
Detoxiciteit islaag,maarheefthevige irritatievandeogentotgevolg.De
toxiciteitneemtafbijblootstellingaanlicht [66,68].LD-50% (oraal)bij
rattenligtboveneentoedieningvan25g/kg [68]
Deexcitatiegolflengte is555nmendeemissiegolflengte is580na.
Dedetectiegrensbijsynchronespectrometrie(tijdconstante1seconde,
golflengteverschil30na)is11ng/1.
Metdezestofisalstracernoggeenervaringopgedaan[68].

TinooalPMS
Dezestofwordtonderdirectzonlichtvrijsnelafgebroken.Celluloseplaatjes
metTinopalDMSwordenbij30Congeveer6uurineenwarenhuisgeplaatst.
Tevenswordenplaatjesbij1Cindewinterzongelegd.Na6uurisindekas
0 %enbuiten35%afgebroken.Bijtracerproeven inkassenzijnderhalvegeen
problementeverwachten.
Detoxiciteit islaag.Bijdeogenontstaathevige irritatie.LD-50% (oraal)
bijrattenligtboveneentoedieningvan15g/kg.
Deexcitatiegolflengte is349ranendeemissiegolflengte is440nm.
Dedetectiegrensbijfluorimetrieis9000ng/1[68].

TinopalCBS
Overigenaamgeving:TinopalCBS-X.
Dezestofwordtvrijsnelafgebroken.CelluloseplaatjesmetTinopalCBSworden
bij30°Congeveer6uurineenwarenhuisgeplaatst.Tevenswordenplaatjesbij
1°Cindewinterzongelegd.Na6uurisinbeidegevallen35%afgebroken.Bij
tracerproeveninkassenzijnderhalvebinneneenuurgeenproblemente
verwachten.
Detoxiciteit isniethoog.LD-50% (oraal)bijrattenis5,6g/kg.
Deexcitatiegolflengte is349nmendeemissiegolflengteis440na.Erkan25
g/lopgelostwordeningedestileerdwater.
Dedetectiegrens inwaterbijfluorimetrie iscirca700ng/1.
Destofiseenoptischewitmakerenwordttoegevoegdaanwasmiddelen.
UiteenvergelijkingsonderzoektussenTinopalCBSenTinopalDMSkomtCBSals
meestgeschikte tracernaarvoren.Hierbijdientechtertewordenopgemerktdat

Bijlage7.

delichtstabiliteitvandezestofvoorproblemenkanzorgenbijuitvoeringvan
demetingenonderdirectzonlicht[68].

* Olie-oplosbarepigmenten

SaturnYellow
Ditiseenpoedervorraigepigmentkleurstofdieinsuspensiegebrachtwordt.De
stofisstabielenkanbijalletoepassingengebruiktwordenvoorkwantitatieve
interpretatievanspuitvloeistof [68],
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8.

Trefwoordencombinaties
Agralin,
artikels,

die gemaakt zijn om met de bestanden

Cab en Phytomed tot een literatuurlijst
waarin toedieningstechnieken

van

te komen van
bestrijdingsmiddelen

behandeld worden

Agralin
UDC-code
632.982

Gewasbeschermingsmiddelen,Apparatuurbijhettoepassenvan
bestrijdingsmiddelen

632.982.1

Spuiten,Sproeien

632.982.1:532.6 Druppelvorming,Druppelgroottebijlandbouwspuiten
632.982.2

Vernevelen,Verstuiven

632.982.6

Rokenalsbestrijdingsmiddel,Vergassen,Fumigeren
Spuitboom
Spuitbomen
Spuitmast
Emissie
Spuitdoppen

CAB
"Pest"/et"Spray"orall"Atomiz"orall"Fog"orall"Mist"/all
"Glasshouse"orall"Greenhouse"orall"Protectedcult"

Phytomed
"Nebel"/"Pestiziden"
"Nebel"/"Gewächsha"
"Spritz"/"Gewächsha"/"Pflanzenschutzmittel"
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