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DRIFTREDUCERENDE DOPPEN
IN DE FRUITTEELT

op

yr

Nu 50%-driftreducerende doppen zijn opgenomen in de IPM-checklist, zijn veel fruittelers
genoodzaakt om hun spuittoestel aan te passen. We proberen een antwoord te geven op
de meest gestelde vragen. – Kris Ruysen, pcfruit

D

C

riftreducerende doppen kunnen
bezoedeling van het water door
gewasbeschermingsmiddelen
vermijden. Ze doen de zogenaamde ‘grote
wolk’ tijdens de bespuiting verdwijnen.
De druppels zijn zwaarder en groter dan
bij klassieke doppen. Daardoor komen ze
beter op de bomen terecht en niet in de
lucht of in het water, waar ze absoluut
niet thuishoren.

Overschakelen
Driftreducerende doppen werken. Dit
tonen we al vijf jaar aan in de proeftuin

Op pcfruit bewijst men al vijf
jaar dat driftreducerende
doppen werken.

van pcfruit. Veranderingen zijn echter
niet zonder risico. Problemen die al eens
voorkomen bij het omschakelen naar de
nieuwe doppen zijn verstoppingen, een
verminderde biologische werking en
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zichtbaar residu. Daarom raden we aan
om op een gestructureerde manier en
stap voor stap over te schakelen op
nieuwe doppen. Het is noodzakelijk om
de machine en de werkmethode aan te
passen. Iedereen die op het bedrijf
betrokken is bij de gewasbescherming
moet op de hoogte zijn van de mogelijke
risico’s en de te treffen maatregelen. Dit
geldt voor de bedrijfsleider, maar ook
voor de medewerkers die bespuitingen
uitvoeren. Een goede voorbereiding van
de machine is het halve werk. Vervolgens
moet men door het jaar vooral hygiëni-

175 l/ha
200 l/ha
225 l/ha
250 l/ha
275 l/ha
300 l/ha
325 l/ha
350 l/ha
375 l/ha
400 l/ha
425 l/ha
450 l/ha
475 l/ha
500 l/ha
525 l/ha
550 l/ha
575 l/ha

nd

>5 seizoenen getest op pcfruit aan 500 l/ha
met goede biologische efficiëntie

en

500 l/ha

Figuur 1 Benodigd watervolume voor driftreducerende doppen - Bron: pcfruit
Op pcfruit deed men enkel proeven met 500 liter/ha, dit seizoen starten proeven met
kleinere watervolumes.

© PATRICK DIELEMAN

5 bar
6 bar
7 bar
8 bar
9 bar
10 bar
11 bar
12 bar
13 bar
14 bar
15 bar
16 bar
17 bar
18 bar
19 bar
20 bar
21 bar

7 bar

Ondergrens voor
stabiel spuitbeeld

9 bar

Veilige ondergrens
ivm mogelijk drukverlies in leidingen

10 tot 16 bar

ig
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Met de spuitwand kan pcfruit het spuitbeeld perfect in beeld brengen en ook de verbetering ervan
nagaan na afstellen van de spuit.

Het probleem van verstoppingen moet je
in de eerste plaats voorkomen door het
monteren van de juiste doppen en filters.
Meestal gaat het over de persfilter of
– indien aanwezig – de sectiefilter(s).
Voorts kan je kiezen om dopfilters te
installeren. Deze voorkomen dat je bij de
minste vervuiling problemen krijgt. Je
moet ze wel geregeld demonteren en
controleren. Verstoppingsvrij werken kan

>16 bar

afstelling van de spuitmachine. Je kan de
verdeling van de spuitvloeistof geoptimaliseerd krijgen door gebruik te maken van
onze meetwand. Het werken met driftreducerende doppen vereist immers in de
meeste gevallen een aanpassing van de
instellingen van de spuitmachine ten
opzichte van die bij klassieke doppen.
Meestal gaat het hier om afstellingen van
luchtgeleidingen en dophouders.

ht

Om de biologische efficiëntie te verzekeren raden wij aan om met voldoende
water te spuiten. De proeven op pcfruit
zijn gebeurd met 500 liter/ha en dit raden
wij ook aan. De juiste druk (voldoende
hoog) in functie van de dop moet een
goede verdeling van de spuitvloeistof
verzekeren en een goede werking van het
roersysteem van de spuitmachine. Verder
wijzen we op het belang van een goede

Risicozone naar biologische efficiëntie. Hoe
minder water hoe hoger risico

er

Problemen voorkomen

Problemen tijdens testen met watergevoelig
papier in de boomgaard

Bo

Verstoppingen kan je vermijden met
aangepaste filters en een hygiënischere
werkwijze.
Gebrekkige efficiëntie kan je voorkomen
door je spuitmachine juist te laten afstellen
met de driftreducerende doppen. Dit kan
met watergevoelig papier of kaolien ofwel
met de meetwand (www.pcfruit.be/meetwand, zie ook Management&Techniek 4 van
2016). Gebruik altijd voldoende water.
Gebruik voor de berekening van het watervolume de handige rekentool via www.
pcfruit.be/watervolumeboomgaardspuit
(enkel beschikbaar voor leden pcfruit).
De oorzaak van zichtbaar residu is nog niet
met zekerheid bekend. Problemen kunnen
zich voordoen in het afspuitschema afhankelijk van product, productcombinaties en
watervolume. Pcfruit zal dit seizoen verder
onderzoek verrichten rond dit euvel.

250 tot 450 l/ha

Mogelijke problemen

200 l/ha

bo

scher te werk gaan en extra aandacht
hebben voor het correct mengen van de
producten.

Druk opgegeven door
fabrikant

Hogere druk heeft
als nadeel dat de
druppels fijner
worden en er toch
drift kan ontstaan

Figuur 2 Keuze van de druk bij driftreducerende doppen - Bron: pcfruit
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Lilac
80-025

Duidelijk minder risico op verstoppingen.
Hygiënische
maatregelen blijven
belangrijk

Bleu
80-03
Red
80-04

Figuur 3 Keuze van de dopmaat bij driftreducerende doppen - Bron: pcfruit

nd

Maatregelen

Materiaal

Spuitopdracht

Maat van de dopmoer

Tandenborstel

Als alternatief kan
ook een speciale
reinigingsborstel
gebruikt worden.

Voor het vullen

Machine aankoppelen

Toestel vullen met water

Vul de tank voor 1/2 tot 2/3 met water via de zeef.

Aftakasbescherming plaatsen en kettingen bevestigen. De afscherming mag niet meedraaien!

Ventilator uitschakelen

Vermijd vervuiling van oppervlaktewater. Vul op een daarvoor uitgeruste vul- en spoelplaats of in het veld.

1

Doppen en filters kiezen

2

Op www.fytoweb.be vind je de brochure
‘Bescherming van het oppervlaktewater
bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen’. Dit is een praktische gids voor
de gebruiker, die geregeld wordt bijgewerkt. Daarin krijg je heel wat praktische
tips en vind je ook welke driftreducerende
doppen of technieken toegelaten zijn.
Kies voor doppen met minimaal 50%
driftreductie, wat verplicht is. Wanneer je
voor een hogere waarde kiest, kan je de
te respecteren bufferzones verkleinen.
Vermijd de kleine doppen. Let op, de
kleurcode van de nieuwe doppen komt

Vermijd restwater en bereken vooraf hoeveel water en product er in de tank moet.
Bepaal ook de te gebruiken spuitparameters en spuitdoppen. EVA helpt je om de juiste
berekening te maken (www.pcfruit.be/EVA). Hou ook rekening met de juiste weersomstandigheden.

Sleutel

Pomp inschakelen

013433_fruit_07_luchtmengdop2.indd 1

15 bar

In koud water lost alles moeilijker op.
Neem indien mogelijk water uit een bovengrondse buffertank. Gebruik ook weer geen
warm of heet water.
Let erop dat de vulleiding de spuitoplossing
niet raakt tijdens het vullen.
Mengsysteem in werking stellen

15 bar

Bijlage bij Fruit 7 | 7 april 2017

28/03/17 15:42

De fiches ‘Omschakelen naar
luchtmengdoppen’ en ‘Werken
met luchtmengdoppen’ kan je
raadplegen op www.pcfruit/
driftreductie. Ze verschenen ook in
respectievelijk de nummers 6 en 7
van het magazine Fruit. Je kan de
fiches ook opvragen bij pcfruit,
pcfruit@pcfruit.be, 011 69 70 80.

ig
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pas gebeuren nadat de historische vervuiling uit de machine verwijderd is.
Daarom moet de machine de eerste keer
vooral goed inwendig gereinigd worden.

Veiligheid

bo

Yellow
80-02

Werken
met luchtmengdoppen

Start

Green
80-015

Voor het spuiten

Dop kan ingezet
worden met risico op
enkele verstoppingen
per jaar.

en

Orange
80-01

Enkel gebruiken met
lange dopfilter 50 mesh

niet overeen met de kleurcode van de
oude Albuz ATR-doppen.
Op pcfruit gebeurden alle testen en
onderzoeken tot nu toe met Albuz TVI 80.
Dit jaar start pcfruit met het testen van
andere doptypes. n

er

Hoe kleiner de dop hoe verstoppingsgevoeliger

Pink
80-0075

Om dit grondig uit te voeren, heb je al
snel enkele uren nodig.
In de eerste plaats hebben we vooral
gecommuniceerd rond de concrete
voorwaarden en werkwijzen die ervoor
moeten zorgen dat je mogelijke problemen zo veel mogelijk kan vermijden. Er
werden technische fiches opgesteld over
omschakelen naar luchtmengdoppen en
de aangepaste werkwijze om te werken
met luchtmengdoppen (zie kader hiernaast).
Dit seizoen doen we op pcfruit verder
onderzoek naar de efficiëntie bij lagere
watervolumes, andere nieuwe doptypes
en zichtbaar residu. Ook zullen we driftreducerende doppen testen in andere
teelten, onder meer in houtig kleinfruit.

Bo

Purple
80-0050

Te klein:
dop niet gebruiken

yr

STAPPENPLAN OMSCHAKELEN

gewone doppen

op

1. Machine aanpassen
Persfilters 80 mesh + anitdrupsysteem nakijken. Controleer ook
leidingen op lekken.

driftreducerende
doppen

C

2. Machine reinigen en omschakelen
Het is belangrijk om eerst de historische vervuiling te verwijderen en
vervolgens pas om te schakelen. Een gedetailleerde beschrijving vind
je in de fiche ‘Omschakelen naar luchtdoppen’.

4. Je werkwijze aanpassen
Het is hierin vooral belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan
mengen en spoelen. Hierover lees je meer in de fiche ‘Werken met
luchtmengdoppen’.
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3. Je machine afstellen op jouw boomgaard
Afstellen kan met watergevoelig papier, met kaolien of met de meetwand van pcfruit (www.pcfruit.be/meetwand).
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OP WEG NAAR NOG DUURZAMERE
GEWASBESCHERMING

op

yr

ig

Tijdens de Werktuigendagen van Sint-Truiden toonde gewasbeschermingsfederatie
Phytofar samen met acht leden enkele duurzame gewasbeschermingstechnieken. Niet
alleen het milieu en de fabrikanten, maar ook alle land- en tuinbouwers zijn er bij gebaat
dat iedereen zo veel mogelijk duurzaam omspringt met gewasbeschermingsmiddelen.
– Patrick Dieleman

Z

C

olang we goed werkende middelen
kunnen afwisselen, kunnen we de
ontwikkeling van resistente onkruiden, schimmelziekten en plagen vermijden. Daarom moeten we te allen prijze
voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen hun erkenning verliezen doordat ze
in te hoge concentraties gemeten worden
in het oppervlaktewater. Een eerste
voorwaarde is kennis. Wie weet hoe
puntvervuiling en drift kan worden vermeden, zal daar automatisch meer
aandacht voor hebben. Op het Phytofarplein werden enkele hulpmiddelen getoond.

Iedereen moet zo veel mogelijk
duurzaam omspringen met
gewasbeschermingsmiddelen.

Dow AgroSciences richtte zich specifiek
op resistentieontwikkeling bij insecten.
Het steeds opnieuw gebruiken van dezelfde actieve stof of werkingswijze kan
ertoe leiden dat binnen een populatie
insecten enkel de meest tolerante of zelfs

resistente exemplaren zich kunnen
voortplanten. Het Insecticide Resistance
Action Committee (IRAC, www.irac-online.
com) verzamelt hierover alle wetenschappelijke informatie.
1 Bij BASF focuste men op het nut van
gewasbeschermingsmiddelen. Ben
Vorstermans (foto 1) toont fruit dat preventief is behandeld tegen bewaarziekten, naast fruit (vooraan in beeld) dat het
duidelijk zonder moest stellen.
Koen Quaghebeur vertelde dat Globachem instond voor de promotie van Topps
(Train Operators to Promote best management Practices ans Sustainability). Dit
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verdeelde dit systeem al op 160 fruitbedrijven, bij grote gebruikers van Basta. Dit
is een van de middelen waarvan de erkenning op Europees vlak onder druk staat. In
een verduisterde tent werd met fluorescerende kleurstof en uv-licht gedemonstreerd hoe gemakkelijk je als gebruiker
in aanraking komt met het middel wanneer je geen handschoenen draagt.
4 Johan Maelfeyt van Certis helpt bezoekers met het invullen van de fyteauscan. Aan de hand van een vragenlijst
brengt die in beeld waar op je bedrijf
risico bestaat voor puntvervuiling. Deze
tool geeft ook advies om die knelpunten
aan te pakken.
Adama toonde de meetwand van pcfruit.
Opdat de middelen overal in de boom met
de juiste hoeveelheid zouden terechtkomen is een juist spuitbeeld nodig. Medewerkers van pcfruit kunnen langskomen
om het spuitbeeld te meten en te helpen
optimaliseren door de luchtstroom af te
stellen.

C
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initiatief van de Europese koepelorganisatie van de gewasbeschermingsindustrie communiceert over goede praktijken
die onder meer puntvervuiling helpen
vermijden.
2 Op de stand van pcfruit toonde de
firma Aams – die ook de spuitwand
ontwikkelde – een systeem dat verstoppingen bij spuitdoppen kan detecteren. Je
kan voor maximaal 12 doppen een minimaal en maximaal debiet instellen. Het
apparaat meet continu en verwittigt
wanneer het een afwijkend debiet registreert. Het kan worden opgebouwd op
elke spuit.
3 Dirk Baets van Bayer demonstreerde
de easyFlow. Dit systeem maakt het
mogelijk om vloeibare gewasbeschermingsmiddelen zonder morsen in de
spuittank te brengen. Belangrijk is dat de
gebruiker het zegel niet moet verwijderen
en dat de verpakking gespoeld wordt
voordat men ze loskoppelt. Er is ook een
extern doseerapparaat beschikbaar. Bayer

5
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Bij de reeks spuitdoppen (foto p. 37)
neemt het driftreductiepercentage toe
van rechts naar links. De spuitnevel van
de niet-driftreducerende doppen kan je
het best zien.
5 Mario Lagrou van Syngenta gaf tijdens
het bezoek van de prominenten, kort na
de opening, uitleg bij de Heliosec. Dit is
een metalen constructie met daarin een
zeil. In dit bassin komt al het restwater
van het bedrijf. De zon verdampt het
water. Het zeil en de eraan klevende
restanten kan verwerkt worden via AgriRecover. Je kan dit systeem aankopen als
zelfbouwpakket, maar een handige
fruitteler kan het ook zelf maken. Syngenta had ook overal bakken geplaatst
met daarin bijenplanten. Syngenta ontwikkelde een bijenmengsel dat zorgt voor
bloei van april tot oktober.
Belchim had een educatieve opstelling
rond het vermijden van breedwerkende
insecticiden om nuttigen te sparen. n

WEGVALLEN WEEDAZOL WIJZIGT SCHEMA’S

bo

richting meerjarig onkruid. Dat is iets te
sterk uitgedrukt, maar we zien bingelkruid steeds vaker de winter doorkomen
en bloeien in het voorjaar. We zien dat
ook bij straatgras. Heeft dat te maken
met bepaalde genotypes die de bovenhand krijgen? Daar is nog maar weinig
over bekend, maar we zien dat onkruiden
evolueren. Grassen blijven een probleem,
vooral straatgras. Dat neemt toe in alle
teelten en ook in de fruitteelt. Ook de
kleine brandnetel is in principe een
eenjarige, die we nu meer en meer de
winter zien overleven. Het is een lastig
onkruid omdat het ontsnapt aan glyfosaat. Dat geldt ook voor wilgenroosje, dat
meer en meer voorkomt, vooral op
gronden die niet geploegd worden.”
Hellemans ziet mogelijkheden om die
problematiek aan te pakken met Chikara
Duo, dat eind 2015 erkend werd.

er

en

kan zorgen bij pitfruit. Voorbeelden zijn:
kruiskruid, kamille, muur, dovenetel,
ereprijs, akkerviooltje, bingelkruid, kleine
brandnetel, wilgenroosje en kleefkruid.
“Van kruiskruid zie je bijna het jaar rond
kiemers, bloeiers en planten die in het
zaad staan. Dovenetel, ereprijs en akkerviooltje kunnen soms tot problemen
leiden bij hoge druk. Bingelkruid is
geëvolueerd van een eenjarig onkruid

De zwakten van het huidige
gamma komen tot uiting in de
onkruidflora die nu plaatselijk
tot problemen leidt.

ht
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aul verwijst naar het einde van de
jaren 70, toen hij begon in de
gewasbescherming: “Op dat
moment beschikten we voor de fruitteelt
over linuron, chloortoluron, diuron,
simazin, Casoron, Ustinex, Genius, Kerb
400 SC en Weedazol als bodemmiddelen.
De contactmiddelen waren Gramoxone,
Reglone en ook Priglone, de combinatie
van die twee. Verder hadden we glyfosaat,
Basta en de groeistoffen MCPA, MCPP,
2.4D en dicamba en ook nog een aantal
grassenmiddelen. Heel wat van deze
middelen zijn allang verdwenen en door
het wegvallen van linuron en Weedazol
wordt het gamma bodemmiddelen nog
beperkter.” De zwakten van het huidige
gamma komen tot uiting in de onkruidflora die nu plaatselijk voor problemen

nd

Het referentiemiddel Weedazol is momenteel in zijn opgebruiktermijn. Dit noopt fruittelers om alternatieven te bekijken. Technisch adviseur Paul Hellemans van Belchim
Crop Protection denkt dat Kerb 400 SC die leemte kan vullen mits een gerichte aanpak.
– Patrick Dieleman

© PATRICK DIELEMAN
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Nieuw voor het voorjaar

Een aanplanting met veel kruiskruid. Paul Hellemans stelt dat Chikara Duo dit probleemloos
aanpakt.

“Chikara Duo is toegelaten in appelen,
peren en druiven”, vervolgt Hellemans.
“Het bevat de actieve stoffen flazasulfuron en glyfosaat. Die zijn sterk complementair: de lange bodemwerking en de
contactwerking van de flazasulfuron in
combinatie met het afdodend effect van
glyfosaat. Dankzij die synergie kunnen we
met een lage hoeveelheid glyfosaat en
een lage hoeveelheid flazasulfuron toch
een mooie onkruidbestrijding krijgen. We
passen 3 kg toe per 10.000 m² zwarte
stroken ” Typisch voor flazasulfuron is dat
het de kieming niet belemmert, maar
wordt opgenomen door het kiemende
onkruid. Je hoeft dus nog niet meteen in
paniek te schieten, want kort nadien
beginnen de plantjes te verkleuren
vooraleer ze volledig afsterven. Het is een
WG-formulering, een granulaat dat zeer
gemakkelijk oplost en ook in oplossing
blijft. Een belangrijke eigenschap is de
nawerking. “Chikara Duo kan afhankelijk
van het weer en de plaatselijke situatie
drie tot vier maanden nawerken, wat een
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Chikara Duo kan worden toegepast van
maart tot half juli. Zo kan Chikara Duo
bijvoorbeeld toegepast worden in maart,
om die behandeling te laten volgen door
een correctie met glyfosaat of Basta. Paul
prefereert echter een vroege behandeling
met glyfosaat of Basta vóór de bloei, om
dan in juni te volgen met Chikara Duo,

eventueel aangevuld met Diflanil tegen
herkieming van nachtschade. “De huidige
weersomstandigheden: droogte en
afgeharde onkruiden, vormen geen
probleem, in tegenstelling tot bij veel
andere bodemherbiciden. Chikara Duo
heeft ook wel wat vocht nodig, maar het
heeft als voordeel dat het middel niet weg
is wanneer het twee weken droog blijft na
het spuiten. Van zodra het nadien regent
zorgt het nog voor een behoorlijke werking. En de glyfosaat zorgt uiteraard al
voor een totale opruiming op het moment
van spuiten.” Na de pluk is een derde
herbicidenbehandeling nodig om de
aanplanting zuiver de winter in te laten
gaan. Daarvoor kan Kerb 400 SC in
aanmerking komen.

nd

effect allang verdwenen. De behandeling
met Chikara Duo, eventueel versterkt
met diflufenican, ziet er begin oktober
nog onberispelijk uit.

© BELCHIM

stuk langer is dan klassieke bodemmiddelen zoals linuron en chloortoluron.
Daardoor spaar je minstens één behandeling uit.” Hellemans is zich ook bewust
van de zwakke punten van flazasulfuron.
Het heeft geen nawerking tegen nakiemers van nachtschade en een zwakkere
werking tegen ereprijs. Hij illustreert zijn
verhaal met enkele resultaten van proeven bij pcfruit. Na een behandeling half
juni weet een klassieke combinatie met
glyfosaat, chloortoluron en linuron de
stroken onkruidvrij te houden tot half
augustus, maar begin oktober is het

Wat na Weedazol?
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Kerb 400 SC is enerzijds een preventief
herbicide tegen kiemende onkruiden in
onder meer cichorei en witloof, maar
anderzijds heeft het bij lage temperaturen en vocht een sterke curatieve werking
tegen grassen en muur. Die eigenschap
wordt sterk benut in de boomkwekerij,
maar tot nu toe weinig in de fruitteelt.
“Dat komt doordat men Weedazol kon
gebruiken, een middel met een iets
bredere werking en bovendien een interessante prijs. Wegens het wegvallen van
Weedazol verandert dat. Kerb 400 SC
mag niet te vroeg toegepast worden. Het
vereist een lagere bodemtemperatuur, in
een aantal jaren zal je nog wat moeten
wachten na de oogst. Omdat Kerb 400 SC
niet alle onkruiden bestrijdt, moet je er
nog een contactmiddel aan toevoegen.
We gebruiken dan geen glyfosaat, wegens
mogelijke problemen met selectiviteit.
Dan kom je bij Basta of producten op
basis van diquat (Reglone). Basta heeft
een hogere lichtintensiteit nodig en moet
gespoten worden op droge onkruiden.
Diquat stelt minder eisen aan de weersomstandigheden en blijkt een prima
partner te zijn voor Kerb 400 SC volgens
onze proeven.”
Nieuw is dat Kerb 400 SC nu ook erkend
is voor toepassing na de pluk in veel
kleinfruitsoorten, abrikozen en perziken.
“Dat is heel welkom omdat men in die
teelten niet graag glyfosaat gebruikt
wegens kans op schade. Vroeger konden
we het straatgras opruimen met Aramo,
maar dat middel is ook al verdwenen.” n

2
1 Typisch aan Chikara Duo is dat het de kieming niet belet. Aan sommige plantjes zie je al dat ze
beginnen af te sterven. 2 Meer en meer duiken er problemen op met tuinbingelkruid (Mercurialis
annua). Een behandeling in het najaar was hier geen overbodige luxe geweest.
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