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DRIFTARM SPUITEN
BLIJFT LASTIG KIEZEN

Wie een nieuwe spuit wil kopen en dacht op de landelijke themadag Driftreductie en innovatieve
spuittechnieken even snel te worden bijgepraat over de beste driftreductietechniek én het beste
spuitresultaat, duizelde het al snel van alle ingewikkelde informatie. Driftreductie is inmiddels
haast hogere wiskunde geworden. Eén algemeen advies bestaat niet.

‘MEER WATER
GEEFT EEN BETER
BESTRIJDINGSRESULTAAT’

Elke driftreductietechniek heeft zijn eigen specifieke voors en tegens. Toch kon de bezoeker van
de themadag Driftreductie en innovatieve spuittechnieken aan het eind van de middag met twee
heldere boodschappen naar huis. Ongeacht
welke driftreductietechniek je gebruikt, hangt de
juiste waterhoeveelheid af van de weersomstandigheden. En bladbedekking zegt weinig over de
werkelijke bestrijdingseffectiviteit.
In het kader van het BO Akkerbouw-project Demonstratie en onderzoek driftarme spuittechnieken’, presenteerde adviesorganisatie Delphy in
september alle erkende driftreductietechnieken
in de ‘zandbak’ van het Aeres Praktijkcentrum in
Dronten. De ‘zandbak’ is een perceel geel zand
naast de praktijkschool waar te allen tijde kan
worden gereden met landbouwmachines, ongeacht de weersomstandigheden. Donderdag 9
september was overigens een stralende dag, met
’s avonds kans op buien. De opkomst van boeren
en loonwerkers viel daarom tegen. Het landwerk
kreeg voorrang. Twee jaar geleden was de opkomst meer dan 400 personen, nu waren er rond
de 90, van wie het merendeel werkzaam was in
de periferie.

GEBRUIK VEEL WATER
Delphy heeft in opdracht van BO Akkerbouw dit
jaar voor de tweede maal proeven gedaan naar
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de bladbedekking en de bestrijdingseffectiviteit
van de verschillende systemen. De resultaten
daarvan worden komende winter gepresenteerd.
Wel werden de voorlopige resultaten op basis
van vorig jaar gedeeld. In een perceel bieten werd
bladrammenas doorgezaaid. Hierop werd het
bestrijdingsresultaat van de bietenherbicidecocktail bepaald bij diverse driftreductietechnieken en verschillende hoeveelheden water.
Daaruit konden twee voorlopige conclusies worden getrokken. De eerste is dat de mate van
bladbedekking geen keiharde één-op-één-relatie
heeft met de bestrijdingseffectiviteit. De tweede
conclusie is dat bij een lage relatieve vochtigheid
meer water een beter bestrijdingsresultaat geeft.
Je zou denken dat een goede bladbedekking altijd samen gaat met een goede bestrijding, maar
dat blijkt niet altijd op te gaan, vertelt Delphy-adviseur Herman Krebbers. “De hoeveelheid water
is belangrijker dan de mate van bladbedekking, al
is dit uiteraard afhankelijk van de eigenschappen
van het middel: is het een contactmiddel, translaminair of systemisch?”
Een voorbeeld is de WingsSpayer, die met een
veel fijnere druppel spuit en dus een betere bladbedekking heeft dan een conventionele 90 procent driftarme spuitdop met grovere druppels.
“Bij een gelijke hoeveelheid water scoort de
WingsSpayer dan beter, maar het bestrijdingsef-
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‘DE MATE VAN
BLADBEDEKKING
ZEGT NIETS OVER
DE EFFECTIVITEIT’

fect van een conventionele spuitdop met 400 liter
water is weer beter dan beide systemen met 200
liter water.”
Een kritische hoeveelheid water blijkt essentieel
en dat ligt niet aan de techniek, maar aan de
omstandigheden. “Op het moment dat de RV - de
luchtvochtigheid - te laag is, moet je meer water
gebruiken”, aldus de projectleider. Dit effect
kwam goed tot uiting in een loofdodingsproef.
De actieve stoffen van middelen als Quickdown
en Spotlight Plus hebben zo’n twee uur nodig om
in de plant te dringen. Als het water eerder vervluchtigt, dringt er te weinig actieve stof de plant
binnen. Dat was in 2020 het geval, toen de gemiddelde luchtvochtigheid slechts 40 procent
bedroeg, maar ook dit jaar met een normale RV
van 80 procent gaf weinig water onvoldoende
loofdoding. Daarom was er een duidelijk advies
te horen: bespaar niet op water.

Deze zijn vooralsnog alleen verkrijgbaar als 50
procent driftarm. In combinatie met een verlaagde
spuitboom zou het systeem als 95 procent driftreducerend kunnen worden aangemerkt. Voor een
relatief klein investeringsbedrag is een conventionele spuit dan een driftreductieklasse te upgraden, met behoud van een goede bladbedekking.
In juli van dit jaar was het zover. De TCT oordeelde
toen dat de TeeJet AI80015, de TeeJet AI8002 en
de TeeJet DG8003 VS voortaan worden ingedeeld
in de DRD-klasse 75 procent. Beide spuitdoppen
stonden al in de lijst voor DRD-50. De blijdschap
bleek voorbarig. Het systeem met verlaagde
spuitboom met deze 75 procent driftarme doppen blijft vooralsnog in de driftreductieklasse 90
procent. De doppen zijn goedgekeurd als 75 procent driftarm en een verlaagde spuitboom verhoogt de driftreductieklasse met twee klassen,
maar omdat de combinatie van beide als geheel
nog niet door WUR is getest en er dus nog niet
VERLAAGDE SPUITBOOM
officieel is bepaald dat de desbetreffende doppen
Gebruikers met een conventionele spuit, maar met verlaagde spuitboom 95 procent driftreducook enkele spuitfabrikanten zonder luchtonder- tie geven, heeft dit systeem nog geen goedkeusteuning in het programma, zoals Horsch en Ama- ring van de TCT en blijft het systeem met
zone, hebben met smart gewacht op de toelating verlaagde spuitboom met 25 centimeter dopafvan 80/90-graden-tophoekdoppen, die door de stand vooralsnog in de driftreductieklasse 90
Technische Commissie techniekbeoordeling (TCT) procent. Het blijft dus wachten op goedkeuring
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VERSCHILLENDE SYSTEMEN
Tijdens de dag werden diverse
driftreductiesystemen van diverse
fabrikanten gedemonstreerd,
allemaal systemen die zijn gericht
op een maximale driftreductie
met de beschikbare technieken.
Wat de maximale driftreductie is
met de beschikbare doppen en
andere maatregelen is in de
beschrijving aangegeven.
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• De Dubex Wave is voorzien van hangende scharnierende vleugels, die een naar beneden gerichte
luchtstroom genereren. De vleugels moeten afsteunen op het gewas of op de kale grond. De driftrectie
met een 50 procent driftarme dop bedraagt 99 procent. Een vergelijkbaar systeem is de WingsSprayer.

• Mazotti toonde een lichte zelfrijder met een
verlaagde spuitboom, doppen op 25 centimeter dopafstand en een luchtzak. Luchtondersteuning verhoogt de driftreductie met twee
klassen, een verlaagde spuitboom met nog
eens twee klassen. Dit resulteert in een maximale driftreductieklasse van 97,5 procent met
50 procent driftarme doppen.

• Amazone toonde een zelfrijder met doppen op
zowel 50 als op 25 centimeter dopafstand. Een
verlaagde boomhoogte en doppen op 25 centimeter verhogen de driftreductie met twee klassen. Dat brengt qua maximale driftreductie
momenteel nog niets ten opzichte van conventioneel, want dit systeem met 80/90-graden-tophoekdoppen is door de TCT nog maar goedgekeurd
tot 90 procent driftrectie. Dat red je ook met conventionele 90 procent driftarme Lechler-ID-doppen op 50 centimeter afstand.

• De Hardi Commander met Twin Force-luchtondersteuning en 75 procent driftarme doppen is
goedgekeurd als 99 procent driftreducerend.
Andere luchtondersteuning (met 90 procent
driftarme doppen!) op 50 centimeter en 50
centimeter boomhoogte is gemaximaliseerd
op 95 procent driftreductie.

• Horsch demonstreerde een spuit met een verlaagde spuitboom. Het voordeel van een verlaagde boom is wel dat je met een 50 procent
driftarme dop dezelfde driftreductie bereikt die
fijnere druppels geeft dan 90-procent-doppen.

• Delvano kwam ten tonele met een verlaagde
spuitboom, Airtec-doppen, MagGrow en een
Squall-injectiesysteem. De verlaagde spuitboom,
gecombineerd met MagGrow, verhoogt de driftreductie met slechts één klasse. De maximale
driftreductie komt daarmee op 97,5 procent,
maar wel met grofdruppelige 95 procent driftarme doppen. Er zit dus geen meerwaarde in de
verlaagde boom in combinatie met MagGrow. In
theorie zou Squall de driftreductie met een extra
klasse kunnen verhogen naar 97,5 procent, maar
deze combinatie met Airtec/HTA (instelling 95
procent) en 95 procent driftarme dop Agrotop
TDXL is nog niet door WUR onderzocht, dus heeft
die geen goedkeuring van de TCT.

• De Agrifac-combinatie met conventionele
Lechler AD-90-graden-doppen op 25 centimeter, verlaagde spuitboomhoogte en de luchtondersteuning AirFlowPlus geeft een driftreductie
van 97,5 procent. De HTA DriftControlPlus-vloeistofmengdoppen op een dopafstand van 25
centimeter en met een verlaagde spuitboom
geven een maximale driftreductie van 95 procent en daarmee hebben ze dus geen plus met
betrekking tot driftreductie op andere luchtvloeistofdopsystemen, zoals Airtec, dat met
een Airtec 40 ook een goedkeuring heeft tot
maximaal 95 procent.
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