Minder drift
en meer opbrengst
Tijdens de Mechanisatietentoonstelling afgelopen januari won Hogervorst de
innovatieprijs voor de Dyna Jet, een toepassing voor de spuitmachine waarmee
je het gewas nog gerichter kunt bespuiten. Het systeem verkeert in de laatste
fase van ontwikkeling en is dan klaar voor marktintroductie. “Hiermee creëren
we een win-winsituatie.”
Tekst: Monique Ooms | Fotografie: René Faas

M

et alle uitdagingen die het
bollenvak op zich af ziet
komen op het gebied van
milieueisen, is het interessant
om ook de spuittechniek verder te verfĳnen. Een onderwerp dat na aan het hart
ligt van Hogervorst, het mechanisatiebedrĳf uit Noordwĳkerhout van de broers
André en Erik Hogervorst. “In gesprekken met kwekers viel mĳ soms op dat de
focus vooral ligt op ‘voldoen aan wat de
wet voorschrĳft’ als het op spuittechniek
aankomt”, vertelt Erik Hogervorst. Wat
hem betreft is dat een te beperkte benadering. “Je spuit niet om minder drift te
hebben of om aan de regels te voldoen.
Het doel is toch vooral dat de middelen

op het juiste moment op de juiste plek
terechtkomen. Als je dat zo precies
mogelĳk doet, gebruik je minder middel,
bespaar je kosten, veroorzaak je minder
drift en kun je ook nog eens een hogere
opbrengst realiseren. Dan ontstaat er een
win-winsituatie.”

NIEUWE ONTWIKKELINGEN
Vanuit die gedachte bleef Hogervorst
zich focussen op nieuwe mogelĳkheden
en ontwikkelingen op dit terrein. “Die
ontwikkeling is in stappen gegaan. Zo zĳn
we begonnen met de plek van de doppen
op de spuitboom. De ene kweker werkt
met bedden van 1,80 meter, de ander 1,84
meter. Doppen moeten dus op die plek op

de spuitboom zitten waar de kweker ze
voor de bespuiting van zĳn gewas nodig
heeft. Dat hebben we kunnen realiseren.”
De volgende stap was de mogelĳkheid
om onderscheid te kunnen maken tussen
spuiten op het bed en spuiten in het pad
tussen de bedden in. “Wat je op het gewas
spuit, hoeft niet altĳd op het pad gespoten te worden. Soms moeten de doppen
boven het pad dus dicht zĳn. Op andere
momenten wil je juist wel op het pad
spuiten en niet op het gewas, bĳvoorbeeld
bĳ vuilbestrĳding na opkomst. Door dat
te realiseren, is al een flinke besparing
van middelen en reductie bewerkstelligd.
Bovendien: doordat je gerichter spuit, kun
je met de helft van de dosering toe, waar-
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Met de nieuwe toepassing is het mogelijk om pulserend, heel gericht het gewas te bespuiten.

door minder groeiremming optreedt in
het gewas. Dat is een groot pluspunt voor
de opbrengst.”
De volgende stap is de ontwikkeling van
de Dyna Jet van fabrikant Teejet. “Teejet
had voor de akkerbouw al een systeem
ontwikkeld waarbij iedere dop met behulp
van een softwareprogramma apart kan
worden geprogrammeerd. Anders dan bij
de bestaande membraantechniek, worden
de doppen elektronisch aangestuurd. Door
de stroom snel erop te zetten en eraf te
halen, laat je de spuit pulseren, waardoor
je het middel gericht op het gewas kunt
spuiten. Omdat je het systeem per dop
kunt programmeren, kun je nog preciezer
werken.” Op het moment van het interview is de Dyna Jet in de laatste fase van
ontwikkeling. “We trekken hierin samen
op met kweker Erik Jan Rustenburg in
Wieringerwerf, die veel ziet in deze nieuwe toepassing en graag meewerkt aan de
ontwikkeling.”

het ’s nachts soms nog vriest, kan er
overdag niet worden gespoten. Daardoor
duurt de ontwikkeling wat langer dan we
hadden gehoopt. We gaan er echter van
uit dat we de Dyna Jet nog dit seizoen
goed werkend krijgen.” Hoewel het
hierbij om een nieuwe toepassing gaat,
kan de techniek op bestaande systemen
worden gemonteerd. “Je kunt de Dyna
Jet op iedere bestaande spuit monteren,
dat is een groot voordeel. Het is dus niet
nodig om een hele nieuwe spuit te kopen.
Als je er net aan toe bent om een nieuwe
spuit te kopen, is het wel de overweging
waard om voor deze nieuwe toepassing te
kiezen. Dan ben je klaar voor de toekomst.”

‘Je spuit niet om
minder drift te
hebben of om aan
de regels te voldoen’

SOFTWARE SCHRIJVEN
Net als alle innovaties gaat die ontwikkeling soms met drie stappen vooruit en
twee stappen achteruit. “Op de spuitboom zijn iets meer dan 130 spuitdoppen
gemonteerd. Nu is het nog zo dat Erik Jan
al die doppen apart moet programmeren.
Dat is niet werkbaar, daar gaat te veel tijd
in zitten. We willen toe naar een systeem
waarbij je uitgaat van twee groepen
spuitdoppen: een groep boven het bed, en
een groep boven het pad. Bij Tee Jet zijn
ze nu software aan het schrijven om het
systeem zo gebruiksvriendelijk mogelijk
te krijgen.”
Veel tijd om met de technologie te experimenteren is er nog niet geweest. “Omdat

Het membraan heeft plaatsgemaakt
voor elektronische aansturing, waardoor pulsering mogelijk wordt.
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