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Dossier Planten
bescherming met
moderne machines

C

Werktuigen die gebruikt worden om gewas
beschermingsmiddelen toe te passen zijn
steeds meer onderhevig aan strenge regels. In
dit dossier overlopen we welke machines er op
dat vlak zoal beschikbaar zijn, zonder daarbij
volledig te willen zijn. Ook de eisen inzake
driftreductie en precisiebespuiting komen aan
bod. We sluiten het dossier af met een uitgebreid artikel over de verplichte controle van
veldspuiten waarvoor in Vlaanderen het ILVO
bevoegd is.
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Spuittechniek in een
stroomversnelling
Bart Vleeschouwers
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In dit artikel willen we je graag een aantal machines tonen die momenteel
op de markt zijn in België. We baseerden ons hiervoor op de spuittoestellendemo
die op 1 september plaatsvond op het Praktijkpunt Landbouw in Herent
(Vlaams-Brabant).

• 27 meter spuitboom;
• Hoogteregeling is erg nuttig op hellende
percelen, minder nodig op vlakke percelen
zonder oneffenheden.

Damman

© FOTO’S: STEVEN CUYX / TRACTORSTEVEN.BE
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an deze demonstratie namen zes
merken deel, maar ook andere aanbieders van spuittoestellen bieden
precisietechnologie aan en oplossingen voor
driftreductie. Een bekend voorbeeld daarvan
is de Twin Force-luchtondersteuning die
fabrikant Hardi al jaren aanbiedt. Een aantal
van de getoonde spuittechnieken, met name
de droplegs en de Wingsprayer, zijn niet
gebonden aan een merk van spuittoestellen.

Beyne
• Getrokken spuittoestel met automatische
spuitboomhoogtecontrole;
• Spuittoestel van Belgische makelij;
• Vrije standaardspuit met spuitboomhoogtecontrole en gps als bijzonderheden;
• Vat van 4000 liter;
• Dual Air-driftreductie waardoor buurschade voorkomen wordt en het product
beter in het gewas kan dringen en dus efficiënter werkt;
• Getrokken spuittoestel;
• Spuittoestel valt op door zijn formaat
(10.000 liter);
• 33 meter spuitboom;
• Tandemas is interessant bij het rijden over
ongelijke wegen;
• Gestuurde as en dissel. ->
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• Bijzonderheid: AmaSelect (dop-perdop) & AmaSelect Row (rijenbespuiting);
• Zelfrijder Amazone Pantera 4502;
• 33 meter spuitboom;
• Spuitboomhoogtecontrole;
• AmaSelect met viervoudige dophouders;

© HARDI - JOSKIN

Verminderen van de volumes;
Verhogen van de rijsnelheid met 50%;
Langere werkdagen;
Tot 30% besparing op chemische producten;
Een betere penetratie dankzij de actieve
air assistence;
Een betere bedekking en werkzaamheid;
Hoekverstelbaarheid Twin Force van
+40 ° tot -30 °;
Elektromotoren in lijn geplaatst;
Vermelding van werkhoek op het
scherm;
Luchtkanalen circulair te openen.

Fendt
Agrimadis, de importeur van de FendtFull-lineproducten had op de demonstratiedag graag de getrokken spuit RG 300-

© FENDT

Bijzonderheid: DriftControlPlus;
Zelfrijdend toestel;
33 meter spuitboom;
Agrifac is een spuittoetsel dat in grote
oplage gemaakt en verkocht wordt in
een standaardformule waaraan de
gebruiker opties kan toevoegen. Dat verkleint de kans op kinderziekten;
• Het systeem heeft een eenvoudige regeling van driftreductie die kan worden
opgevolgd via een beeldscherm;
• Door het pompsysteem achteraan zijn er
minder slangen nodig en blijft er minder
restvloeistof in het toestel over.
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Amazone Pantera

• Spuittoestel van Belgische makelij;
• Standaardboom is 33 meter en is uitgerust met Airtec-driftreductie;
• Tijdens de demo stoonden droplegs op
de spuitboom van 15 meter;
• Voor ver transport is het beter om de
droplegs te demonteren en terug te
plaatsen op het perceel;
• Droplegs worden vaak ingezet tegen
haagwinde en knolcyperus;
• Wordt meestal gebruikt voor onderblad-

Hardi Twin Force
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Delvano met droplegs
Zelfrijder Teresta 4000

• De doppen switchen automatisch naargelang de snelheid of het debiet verandert;
• Ledverlichting op spuitboom;
• Automatisch sturen met gps;
• Camerasysteem;
• Centrale smering.

ht

• Een fronttank zorgt voor een groter
volume zodat je niet te snel moet bij
tanken.

bespuiting, vaak in combinatie met Airtec-driftreductie en pulserende doppen.

Bo
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• Gedragen spuittoestel, hier in sierteeltuitvoering;
• Door de driftreductie komt het VLIF tussen bij aankoop van een toestel met
Wingsprayer-technologie (30%).
Deze techniek laat toe om met een fijne
druppel te spuiten zonder dat deze wegwaait. Daardoor werken de producten
efficiënter;
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Kuhn met Wingsprayer
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serie of zelfrijder RG 600-serie
gepresenteerd, maar door omstandigheden was dat niet mogelijk.
De automatische spuitboomregeling, de
OptiNozzle, de Isobus-TIM-functie en een
onafhankelijke wielvering zijn recente
ontwikkelingen ter verbetering van het
spuitbeeld. n
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Controles geven
inzicht in
actuele situatie
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Keuring van spuittoestellen
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Behandelen
tegen probleem
onkruiden
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De droplegtechniek kan worden toegepast
tegen probleemonkruiden zoals haagwinde, en vooral ook tegen het nog grotere
probleem knolcyperus. Dit onkruid kan je
met herbiciden onderdrukken, maar krijg
je nooit meer uit het perceel. Zelfs de
grond afgraven, biedt geen soelaas als er
enkele knolletjes achterblijven. Door de
uitbreiding van dit onkruidgras (versleping via machines en door het ruimen van
waterwegen) neemt de vraag naar onderbladbespuiting in de mais met droplegs
nog toe. Knolcyperus spuiten, doe je met
500 liter water per hectare. Veel landbouwers kennen dit onkruid niet en worden
zich pas te laat bewust van het probleem.

Kort na de opkomst en brede inzet van gewasbeschermingsmiddelen,
kwam ook de regelgeving hierrond volop op gang. De milieudruk die
veel producten veroorzaken kan niet worden ontkend. Al meer dan
30 jaar wordt de regelgeving alleen maar strenger. Vandaag gebruiken
we gewasbeschermingsmiddelen op een meer verantwoorde manier en
daar heeft de verplichte keuring van de spuittoestellen aan bijgedragen.
Een goed werkende machine zorgt niet alleen voor minder verliezen
naar het milieu, maar ook voor een beter spuitresultaat.
Tom Destoop, verantwoordelijke Landbouwmechanisatie en Bodembeheer

S

puitmachines met defecten kunnen leiden tot een vertekend
spuitbeeld met lokale overdoseringen tot 400% of onderdoseringen tot
slechts 20% van de beoogde dosering.
Sinds begin jaren 90 zet de overheid in
op sensibilisering van de landbouwers.
In 1995 werd een wetgevend kader
inclusief keuringsprotocol gecreëerd
voor de verplichte keuring van spuittoestellen en werden de keuringen

opgestart. Ondertussen liep eind 2019
de achtste driejaarlijkse keuringscyclus
af, intussen loopt de negende cyclus. De
Europese richtlijn ter verwezenlijking
van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (20019/128/
EC) zorgde ervoor dat er op een relatief
gelijkaardige manier keuringen zijn in
alle lidstaten. Voor Vlaanderen is het
ILVO bevoegd voor het uitvoeren van de
keuringen. ->
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Het totaal aantal lopende meter veldspuitboom in Vlaanderen was sinds
2000 relatief constant. Dit wil zeggen
dat het dalende aantal spuiten ongeveer
gecompenseerd werd door de grootte
van de spuitboom. Enkel de laatste
jaren zien we opnieuw een terugval van
de totale spuitboombreedte. Dit wil
onder andere zeggen dat alle spuiten in
Vlaanderen gemiddeld meer hectares
onderhouden per lopende meter spuitboom dan vroeger. Dat is op zich een
goede zaak en wijst op een efficiëntere
inzet van de machines.
Een andere spectaculaire statistiek is
de gemiddelde leeftijd van de spuiten.
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zeer zichtbaar te velde.
Met het regelsysteem kan je de
gewenste dosering instellen. De gegevens uit de laatste keuringscyclus leren
ons dat vandaag de dag ongeveer 30%
van de spuittoestellen uitgerust zijn
met een spuitcomputer (DPAe). Dit
systeem wint logischerwijs aan belang
ten opzichte van de twee manuele varianten (constante druk en debiet proportioneel met motortoerental).

Elke landbouwer zijn dop?
Op het vlak van de doppen zagen we de
laatste keuringscyclus een complete
verschuiving, wat uiteraard logisch is
gezien de verplichting in Vlaanderen
om driftreducerende doppen te monteren (via IPM). De klassieke spleetdop
die vroeger ongeveer drie vierde van de
markt vertegenwoordigde, is teruggevallen op een derde. De optocht van de
luchtmengdop en de antidriftspleetdop
zette zich versneld door.
De gewone spleetdoppen hebben een
ellipsvormig spuitbeeld. Als ze op de
spuitboom onder een lichte hoek naast
elkaar geplaatst worden, geven ze aanleiding tot een mooi spuitbeeld. Om
ook bij moeilijkere weersomstandigheden (meer wind en lagere luchtvoch-
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Het dalende aantal
spuiten wordt
gecompenseerd door
de grootte van de
spuitboom.

Bo

Sinds het begin van de keuringen is de
gemiddelde spuitboombreedte gestegen van 15 meter naar bijna 19 meter.
Dat is normaal, gelet op de evolutie van
de bedrijven. Iets opvallender is de toegenomen tankinhoud van 800 naar
1300 liter. Het aantal veldspuiten is
gedaald van 13.200 naar 9500 toestellen. De daling zet zich vooral de laatste
jaren versneld door en laat vooral bij de
veldspuiten een stijgend aantal buitengebruikstellingen zien. De verstrengde
regelgeving heeft hier wellicht iets mee
te maken. Denk maar aan de verplichting van een antidrupsysteem, de verplichte driftreducerende doppen en de
invoering van de fytolicentie. We noteren de laatste jaren telkens iets minder
dan 200 nieuwe spuiten. Het aantal
boomgaardspuiten blijft ongeveer constant op 1500 stuks en het aantal serrespuiten neemt zelfs nog lichtjes toe.

In 1998 (op het einde van de eerste
cyclus) was de gemiddelde leeftijd van
alle veldspuiten 12 jaar. Eind 2019 was
de gemiddelde leeftijd 21,5 jaar. Dit
wijst erop dat spuittoestellen mits ze
correct onderhouden worden toch erg
lang kunnen meegaan, maar dit betekent ook dat het machinepark sterk
veroudert! Het is ook zo dat Vlaamse
landbouwers vaak geneigd zijn om
tweedehandstoestellen aan te schaffen,
bijvoorbeeld uit Nederland. Bij veel firma’s bestaan er ook mogelijkheden om
‘verouderde’ spuiten een technologieboost te geven zodat ze qua spuittechniek opnieuw mee zijn om bijvoorbeeld
op gps te kunnen spuiten. Dit is zeker
het overwegen waard wanneer de algemene toestand van het toestel nog
goed is.
De verdeling tussen de verschillende
spuittypes zien we in figuur 1. De
gedragen spuiten zijn nog steeds goed
voor vier vijfde van het totaal. De snelst
stijgende markt vinden we bij de
getrokken spuiten. Ondanks wat we
zouden vermoeden, blijft het aantal
zelfrijders relatief beperkt. Het is wel
zo dat de meeste loonspuitbedrijven
met zelfrijders werken. Deze zelfrijders
maken heel veel hectares en zijn dus
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Algemene trend in landbouw
zet door: minder en groter
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Figuur 1. Evolutie verdeling soorten spuittoestellen
De gedragen spuiten zijn nog steeds goed voor vier vijfde van het totaal.
De snelst stijgende markt vinden we bij de getrokken spuiten. Ondanks
wat we zouden vermoeden, blijft het aantal zelfrijders relatief beperkt.

Gebreken bij de keuring worden opgedeeld in drie categorieën. De eerste
categorie zijn de gebreken die binnen
de drie maanden moeten hersteld
worden. De tweede categorie zijn
gebreken die bij de volgende cyclus, 3
jaar later, in orde moeten zijn. Als laatste zijn er de opmerkingen van derde
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Problemen bij de keuring

Keuring
spuittoestel in
de toekomst
mogelijk
duurder

en

categorie. Dit zijn vrijblijvende tips.
Het opvolgen van de tips loont echter!
Tijdens de laatste cycli werd ongeveer
12% van de spuiten afgekeurd. Ver
sleten doppen en een kapotte manometer geven traditioneel het meest
aanleiding tot een afkeuring. Deze
afkeuringen kunnen echter perfect
vermeden worden aangezien het toegestaan is om een reservedoppenset
en manometer mee te brengen naar de
keuring. Je moet dit wel melden bij
aanvang van de keuring. Wanneer dan
tijdens de keuring wordt vastgesteld
dat de gemonteerde doppenset en/of
manometer niet voldoet, dan kan het
toestel toch goedgekeurd worden met
het meegebrachte reservemateriaal.
Voorwaarde is wel dat het defecte
materiaal achtergelaten wordt.
Op de derde plaats vinden we ‘grote
lekken’, gevolgd door problemen met
afsluitkleppen. Ook deze twee problematieken kunnen door de landbouwer
op voorhand zelf simpel worden opgespoord. Herkeuringen zijn voor niemand fijn, ze kosten geld en vooral
extra tijd en administratie. Door zelf
een kleine controle uit te voeren
enkele weken vóór de keuringsafspraak en de aanschaf van reservemateriaal kunnen dus ongeveer 75% van
de afkeuringen vermeden worden.
Bij de categorie 2-problemen, zien we
‘kleine lekken’ op kop, gevolgd door
versleten leidingen of onderdelen.
Mankementen aan het antidrupsysteem, hindernissen in het spuitbeeld
en de positie van de dophouders zijn
andere, vaak voorkomende problemen.
Alhoewel velen de keuring als een verplicht nummertje beschouwen, zorgt
deze verplichting er wel voor dat elke
eigenaar van een spuittoestel toch
zeker één keer om de drie jaar zijn toestel grondig moet nakijken. Tijdens de
keuring worden de ‘grote’ problemen
geduid, en op het keuringscertificaat
wordt interessante informatie meegegeven die kan leiden tot een efficiënter
gebruik van het spuittoestel! n
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tigheid) te kunnen spuiten, werd de
antidriftspleetdop op de markt
gebracht. Deze dop heeft meestal
dezelfde bouw als de gewone spleetdop, maar een voorkamer zorgt voor
een drukval waardoor bij de uitvloeiopening van de dop grotere druppels
ontstaan. Grotere druppels zijn zwaarder, en dus minder windgevoelig en
geven bijgevolg minder drift en verdamping. Grotere druppels hebben
echter als nadeel dat zij een minder
homogene bedekking geven waardoor
met dit doptype grotere spuitvolumes
aangeraden worden.
De luchtmengdop is zeer belangrijk
geworden. Deze doppen produceren
grotere druppels die deels met lucht
gevuld zijn. Door twee luchtaanzuigopeningen in het vernauwde vloeistofkanaal te voorzien, ontstaat er een
venturi-effect waarbij de lucht
gemengd wordt met de vloeistof.
De grotere, met lucht gevulde druppels vallen uiteen in meerdere kleine
druppels. Deze doppen geven dus een
goede bedekking. Bij de meeste soorten van deze doppen moet er op een
hogere druk tot 8 bar gewerkt worden,
dat is niet met alle toestellen mogelijk. Daarom werden er de laatste
jaren ook luchtmengdoppen ontwikkeld die kunnen worden gebruikt bij
lagere druk.
Wat de dopmaten betreft, zien we in
Vlaanderen een vrij constante verdeling over de tijd. In 80% van de gevallen
vinden we blauwe of rode doppen.
Nemen we daar ook de lila en de bruine
doppen bij, dan hebben we 95% van de
markt.

In 2020 kost een keuring van een
spuittoestel minimaal 88,17 euro.
Vanaf een werkbreedte van 12 meter
neemt de prijs lineair toe tot 185,63
euro bij 24 meter. Dit is meteen ook het
plafondbedrag. Voor een spuit van 45
meter kost een keuring dus evenveel
als voor een spuit van 24 meter. Voor
serrespuiten of boomgaardspuiten
wordt dezelfde prijszetting gehanteerd,
maar dan omgerekend naar het aantal
spuitdoppen. Hier worden twee dophouders aanzien als 1 meter spuitboombreedte. De Vlaamse en Waalse
keuringsstations moeten er autonoom
voor zorgen dat hun inkomsten de uitgaven dekken. Verschillende zaken
geven er aanleiding toe dat de begroting van de Waalse werking onder druk
komt te staan. Daarom wordt er nagedacht om de prijsvorming aan te passen. Het aantal bredere spuiten is de
laatste jaren erg toegenomen waardoor
het plafond van 24 meter misschien
niet meer te rechtvaardigen valt. Er is
immers aan een bredere spuit, altijd
meer werk dan aan een smaller exemplaar. Denk hierbij enkel al aan de
meters die de keurder telkens moet
afhaspelen om rond de machine te
stappen. Boerenbond zal zich inzetten
om de prijsverhoging zoveel mogelijk
te beperken en streeft ernaar om de
kostprijs van de keuring zo eerlijk
mogelijk af te stemmen op de effectieve keuringskost.
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