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Spuiten doe je zo
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Het project Innoseta is een Europees project waaraan heel wat partners meewerken. Het project wil nieuwe
technologische en teelttechnische ontwikkelingen rond spuittechniek stimuleren om ze zo in de praktijk ingang
te laten vinden. Grosso modo zijn er drie grote domeinen in het onderzoek: een verbeterde spuittechniek en
meer gericht spuiten, het verminderen van drift en het verminderen van puntverliezen bij vullen, mengen en
reinigen. Enkele weken geleden vond op het ILVO een studiedag plaats waarop zowel aandacht werd besteed
aan de theorie als aan de praktische kant van het verhaal.
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Leander Hex en Karolien Cools, landbouwconsulenten Boerenbond, Tom Destoop, AgriBevents en Bart Vleeschouwers
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ijdens deze studiedag werden
enkele nieuwe technologische
ontwikkelingen getoond aan de
ongeveer 100 aanwezigen, waaronder
heel wat land- en tuinbouwers.

Precies spuiten op drie niveaus
Dankzij de keuringen van de spuittoestellen hebben we een vrij goed overzicht van de gebruikte spuittoestellen
in Vlaanderen. Dit leert dat de gemiddelde leeftijd van een spuittoestel 20
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jaar is. Elk jaar worden 150 tot 200
nieuwe spuittoestellen in gebruik
genomen. Nieuwe technieken vinden
dus maar traag ingang en moeten eerst
hun rendement bewezen hebben.
Met 30% steun via het VLIF krijgen
innovatieve spuittoestellen wel een
duwtje in de rug.
Innoseta definieert drie niveaus van
precisielandbouw. ‘Precisielandbouw
1.0’ betekent dat landbouwers op een
perceel zo goed mogelijk gelijk doseren.

In de praktijk wordt hier al 40 jaar aan
gewerkt. De laatste jaren zijn er op dit
niveau enorme stappen vooruit gezet.
Door de intrede van gps kon men bijvoorbeeld overlap vermijden. Daarnaast zien we ook dat 27% van de spuiten tegenwoordig uitgerust is met een
spuitcomputer. Hiermee wordt de
dosis al gekoppeld aan de snelheid.
Ook op dit niveau vinden constructeurs nog steeds nieuwe uitdagingen.
Zo zette Beyne op de demodag de Vario
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De helikopterdrone is de bekendste. Hij is zeer
wendbaar maar heeft een beperkt actiebereik
in functie van zijn uitrusting.

en

interessante taakkaarten.
Precisielandbouw 3.0 gaat nog een
stap verder en wil op één perceel
plantspecifiek werken. De getoonde
technieken op de demodag lijken futuristisch, maar zijn eigenlijk klaar voor
de praktijk. ABdrone kan beelden
genereren met een enorm hoge resolutie. Op die beelden kunnen computers
bijvoorbeeld onkruidplantjes onderscheiden van de gewassen en lokaliseren op een kaart. Dit is voldoende om
een precisiespuit toe te laten om enkel
het onkruid te behandelen waar het
eerder door de drone gedetecteerd
werd.

Drift is een ernstig probleem

Bo

er

Naast puntvervuiling, dat de belangrijkste oorzaak is van problemen met
gewasbeschermingsmiddelen in het
oppervlaktewater, is ook diffuse vervuiling een belangrijke oorzaak. Het
gaat hierbij vooral om drift tijdens het
spuiten en run off als gevolg van regenbuien kort na het spuiten. Drift veroorzaakt niet alleen vervuiling van waterlopen maar ook schade aan fauna en
flora in de wegbermen, schade aan
gewassen op buurtpercelen, een slechtere verdeling van het product op de te
behandelen oppervlakte en het speelt
ook een belangrijke rol in het negatieve
imago van gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij het grote publiek.
Daarom moeten we proberen om diffuse vervuiling aan te pakken. Op federaal en Vlaams vlak gebeurt dit al op
twee niveaus. De eerste manier is door
het verplicht opleggen van bufferzones
ten opzichte van waterlopen. Op
Vlaams niveau gaat het om de één
meter teeltvrije zone langs waterlopen
die opgenomen is in IPM (geïntegreerde
gewasbescherming). Op federaal niveau
variëren de bufferzones in functie van
de eigenschappen van een product en
de giftigheid voor waterorganismen.
Deze bufferzones kunnen verminderd
worden door het toepassen van driftreducerende maatregelen. ->

Op een spuitboom staan best verschillende
doppen in functie van de omstandigheden
en de noden van het gewas.
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Select Top in de kijker. Met deze techniek laten ze het toestel automatisch
de juiste dop kiezen. Hiermee kan bijvoorbeeld de ‘zwiep’ gecompenseerd
worden in bochten. Delvano en Teejet
pakken deze uitdaging aan met pulserende doppen. Dit zijn doppen die aangestuurd worden met een elektrisch
ventieltje. Afhankelijk van de frequentie gaat een bepaalde dop meer of minder spuiten.
Veel landbouwers zijn nog niet helemaal mee op dit niveau. Het is dan ook
hier dat in Vlaanderen nog het meeste
winst kan geboekt worden alvorens
over te gaan op de verder gaande vormen van precisielandbouw. ILVO
benadrukt dat er ook op bestaande
spuiten heel wat nieuwe technieken
kunnen worden toegepast.
Men spreekt van ‘Precisielandbouw
2.0’ als men een perceel opdeelt in een
raster en vervolgens per vak bepaalt
wat de ideale dosering is. Zo’n opgedeeld veld, in combinatie met een
vooropgestelde variabele behandeling
per raster, noemen we een taakkaart.
Voor de aanmaak van taakkaarten heb
je uiteraard input nodig over het perceel. Dit kan een opbrengstkaart zijn
van de vorige teelt, slip-informatie van
de trekker, satellietbeelden of speciaal
aangemaakte gegevens via dronebeelden. Een concreet voorbeeld is loofdoding van aardappelen op basis van
sensoren. Vooraan op de trekker staan
in dat geval sensoren die de groenopstand van de aardappelen in kaart
brengen en op basis van deze informatie vervolgens de dosis verhogen waar
de aardappelen nog groener staan.
Naast betrouwbare gegevens is een
gezonde dosis verstand nodig om deze
input te interpreteren en om te zetten
naar een taakkaart. Met deze manier
van werken kan tot 30% gewasbeschermingsmiddel bespaard worden.
Op de demodag stond ABdrone, een
firma gespecialiseerd in het aanmaken
van dronebeelden die, mits de juiste
interpretatie, kunnen resulteren in
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Gewasbescherming

Er bestaan nu ook systemen waarmee men
automatisch doppen kan wisselen en aan en
uitzetten. Op die manier kan men gemakkelijker
schuine randen afwerken en overlap vermijden.

Drift speelt een rol in
het negatieve imago
van spuitproducten bij
het grote publiek.
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Gewasbescherming

nd

bo
en
van het spuittoestel.
Waar knelt nu precies het schoentje? Op
basis van de ervaringen van het publiek in
de demonstratiesessie werden de belangrijkste behoeften en uitdagingen rond
puntvervuiling aangehaald en samengebracht per soort. Hieruit bleek dat de
financiële mogelijkheden in veel gevallen
beperkend zijn en dat er nood is aan praktische oplossingen voor bijvoorbeeld
gemeenschappelijke vul- en spoelplaatsen
en het gebruiksgemak van verpakkingen.
Daarnaast zou een duidelijke wetgeving
een positieve bijdrage kunnen hebben. Er
is ook vraag naar meer controle om zo die
landbouwers die de goede praktijken ter
harte nemen meer ademruimte te geven.
Ten slotte wordt er blijvende aandacht
gevraagd voor kwalitatieve opleiding en
informatie, naar zowel landbouwers als
het grote publiek.
Tijdens de studiedag toonden constructeurs een aantal technische hulpmiddelen die landbouwers kunnen helpen om
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Puntvervuiling vermijden
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Het verlies van gewasbeschermingsmiddelen naar de omgeving is een belangrijk
probleem, dat meerdere negatieve gevolgen heeft. In eerste instantie is er de
mogelijke schade die de middelen kunnen hebben op de omgeving. Mede hierdoor komen gewasbeschermingsmiddelen in een slecht daglicht te staan. De
grootste bron van verlies van gewasbeschermingsmiddelen naar de omgeving
moet dus gezocht worden bij puntvervuiling bij het vullen, mengen en reinigen
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het risico op puntvervuiling terug te
dringen. Een eerste dergelijk systeem is
het gesloten transfersysteem, waarbij de
gewasbeschermingsmiddelen via een
gesloten koppeling in de spuittank
gebracht worden en de lege verpakkingen
rechtstreeks kunnen worden gereinigd.
Daarnaast is er ook een systeem voorhanden dat het automatisch vullen van
de tank toelaat op basis van een elektrische tankniveaumeting. Hierbij is er in
bepaalde gevallen ook een automatische
stop voorzien als het vereiste volume is
bereikt. Zo wordt de kans op overlopen
van de tank voorkomen, wordt het overblijven van product beperkt en kan de
landbouwer tijdens het vullen andere
taken uitvoeren. Ook de derde gedemonstreerde techniek heeft te maken met het
vullen van de tank, namelijk via een vultrechter met fustreiniger. Hierdoor kan
de landbouwer de gewasbeschermingsmiddelen op een ergonomische en veilige
hoogte in de tank brengen, en kunnen
lege verpakkingen eenvoudig intern
gereinigd worden zonder dat daarbij
spoelwater ontstaat. Eens de tank gevuld
is, kan de boer dan de gewasbeschermingsmiddelen toepassen op het veld.
Een continu rondpompsysteem is een
interessante techniek om te allen tijde
spuitvloeistof in de voedingsleidingen te
voorzien, waardoor het voorspuiten bij
het begin van de bespuiting niet nodig is.
Als finaal de bespuiting volledig is uitgevoerd, zal een schoonwatertank de tank
intern reinigen op het veld. Deze reiniging kan zowel op de klassieke manier,
waar de landbouwer de spoelstappen
manueel moet begeleiden, of via een
automatisch spoelprogramma. De verdunde spuitvloeistof kan dan versneld
over het perceel worden uitgereden. De
schoonwatertank laat daarnaast ook toe
om een externe reiniging uit te voeren als
er een lans aanwezig is. Als de externe
reiniging kort na de bespuiting wordt
gedaan, zijn de residu’s nog niet opgedroogd en is de beperkte vloeistofdruk op
de lans meer dan voldoende om de tank
en het spuitraam te reinigen. n
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Door te mengen met een speciale tank
kan men morsen vermijden en werkt de
gebruiker ook veiliger.
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Een belangrijke uitdaging is de harmonisering van de regelgeving betreffende bufferzones en driftreductie binnen Europa, maar
ook binnen België zelf. Zo is het in Vlaanderen verplicht om met minstens 50% driftreducerende doppen te spuiten, maar in
Wallonië bestaat deze verplichting nog niet.
Het ILVO maakte een overzicht van de
beschikbare driftreducerende technieken
en hun voor- en nadelen. De compacte
driftreducerende doppen zijn al goed
ingeburgerd wegens de verplichting in
IPM. De doppen met hogere driftreductie
bieden heel wat mogelijkheden, maar er
zijn nog veel twijfels of dezelfde bio-efficiëntie wordt bereikt. Ook het spuiten
met luchtondersteuning is wel gekend
maar wordt weinig toegepast als gevolg
van de kostprijs. Andere innovatieve
technieken bieden heel wat mogelijkheden zoals de in Nederland al goed ingeburgerde techniek van de afgeschermde
spuitboom waarvan de Wingsprayer het
best gekend is. Het is mogelijk om deze op
te bouwen op bestaande spuitmachines.
Met behulp van de Dropleg kan men
onderbladbespuitingen uitvoeren. In ons
land is deze nog niet erkend als driftreducerende techniek, hoewel de bespuiting
tussen het gewas duidelijk de drift vermindert. Deze techniek wordt al gebruikt
om knolcyperus te bestrijden in mais.
De meer innovatieve technieken, zoals
magnetisch of elektrostatisch spuiten
en pulserende spuitdoppen, zijn nog
onvoldoende gekend om al breed ingezet
te worden in de praktijk.
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CEMA werkt aan
systeem om machines
te laten communiceren
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Boeren die investeerden in toestellen of machines
voor precisielandbouw zullen het al wel ervaren hebben: het is op dit ogenblik onbegonnen werk om al die
verschillende systemen met elkaar te laten communiceren. Probeer maar eens een taakkaart gemaakt met
dronegegevens van een perceel in te lezen in een
spuitmachine van een ander merk. Elke fabrikant
heeft immers zijn eigen systeem en zijn eigen software
en die schermen ze af van de concurrentie. Op zich is
dat misschien begrijpelijk, niemand geeft graag zijn
bedrijfsgeheimen uit handen, maar voor de gebruiker
is het frustrerend én bovendien remt het de doorbraak
van precisielandbouw sterk af.
Inmiddels werd met Europese steun een project opgestart om al die machines te leren met elkaar te communiceren. CEMA (de Europese organisatie van landbouwmachinebouwers) neemt hier een belangrijke rol
in op. Laten we hopen dat het belang van de landbouwer uiteindelijk zwaarder zal wegen dan het kortetermijngewin van de individuele machinebouwers.
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Met deze aparte tank kan men op het veld zelf de sproeitank
reinigen en het spoelwater uitrijden.

Met deze flappen op de spuitboom kan men drift met bijna
95% verminderen.

Er zijn ook andere types drones die goedkoper zijn en een
groter bereik maar dan wel minder wendbaar zijn dan de
helikopterdrone.
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Innoseta
Op de website van het Innoseta-project kan je een aantal interessante toepassingen vinden. Je vindt er onder
meer een massa info over alle mogelijke aspecten van
spuittechniek. Hier brengen de partners uit de verschillende deelnemende landen hun informatie samen. De
Nederlandse (ZLTO) en de Vlaamse partner (ILVO)
zorgen er bovendien voor dat alle informatie beschikbaar is in het Nederlands.
Daarnaast is er het Innoseta-platform dat momenteel
in opbouw is. Hier zullen gebruikers mee een inbreng
kunnen doen, vragen kunnen stellen en de voorgestelde
technieken evalueren op basis van de eigen ervaringen.
Het is zeker de moeite waard om dit eens uit te proberen. Ook dit platform is beschikbaar in het Nederlands.
www.innoseta.eu/nl/home-3 en
www.innoseta.eu/nl/innoseta-platfrom
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