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Amazone nu met
			 luchtondersteuning
Tekst: Martijn Knuivers
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DUITSE SPUITMACHINEFABRIKANT
MAAKT OPVALLENDE DRAAI

Spuitmachines van Amazone zijn voortaan ook uit te rusten met
luchtondersteuning. De Duitse machinefabrikant heeft wat dat betreft een
flinke draai gemaakt. Twee jaar geleden was de fabrikant namelijk nog erg
stellig: luchtondersteuning was niet leverbaar, ook in de toekomst niet.

‘VOLGENS AMAZONE
HAD EEN VERLAAGDE
SPUITBOOM MET
DOPPEN OP 25
CENTIMETER AFSTAND
DE BESTE KAARTEN
VOOR DE TOEKOMST’
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Amazone voerde duidelijke argumenten aan voor
het niet opbouwen van luchtondersteuning. Die
maakt de spuitbomen zwaar en gevoeliger voor
onbalans en de boombreedte is gemaximaliseerd
op 36 meter. Daarbij voldeed de conventionele
techniek volgens de Duitse fabrikant nog altijd op
vele vlakken. De noodzaak van lucht was er volgens Amazone ook nooit.
Vanuit Amazone was er daarom geen actie op
het gebied van aanvullende driftreductietechnieken. Zoals bekend is in Nederland die behoefte daaraan er door aanvullende regelgeving
qua driftreductie wel. Amazone-importeur
Kamps de Wild zette daarom volledig in op MagGrow en een verlaagde boomhoogte met boomhoogtesensoren en spuitdoppen op 25
centimeter afstand. Die MagGrow-techniek in
combinatie met een verlaagde spuitboomhoogte
van 40 centimeter verhoogt de driftreductie met
één klasse. 90-procent-driftreductiedoppen met
MagGrow worden dus 95 procent driftreduce-

rend en 95-procent-driftreductiedoppen met
MagGrow 97,5 procent. De bladbedekking is bij
deze laatste echter bedroevend. Een andere oplossing is de opbouw van WingsSprayer, dat een
driftreductie tot 99 procent geeft.

OP 25 CENTIMETER
Volgens Amazone had een verlaagde spuitboom
met doppen op 25 centimeter afstand de beste
kaarten voor de toekomst. De fabrikant heeft daarvoor namelijk met AmaSwitch en AmaSelect al
twee mooie technieken in huis voor doppen op 25
centimeter afstand (zie kader). Het verlagen van
de spuitboomhoogte van 50 naar 30 centimeter,
gecombineerd met 80- of 90-graden-tophoekdoppen met een dopafstand van 25 centimeter, verhoogt de driftreductie met twee klassen.
Twee jaar geleden waren qua 80- of 90-graden-tophoekdoppen alleen doppen goedgekeurd
tot 50 procent driftreductie, bijvoorbeeld de
Lechler ID 90-015 of de Agrotop HC 80-025. Deze
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‘DE OPLOSSING
KOMT NIET VANUIT
AMAZONE ZELF,
WANT RIFTREDUCTIE
IS VOORAL EEN
NEDERLANDS
PROBLEEM’

doppen, gecombineerd met een verlaagde spuitboom en een dopafstand van 25 centimeter, geven een driftreductie van 90 procent. Voor die
uitvoering kozen maar weinig gebruikers. 90 procent driftreductie is namelijk ook gemakkelijk te
realiseren met een conventionele spuitboom met
doppen op 50 centimeter afstand: gewoon Lechler ID POM 110-doppen ervoor draaien. Deze
doppen geven nog een vrije goede bladbedekking
en kosten net geen tientje per dop. Toch kiezen
tegenwoordig veel gebruikers ervoor toch doppen op 25 centimeter afstand te monteren. Met
bijvoorbeeld een Lechler AD90-2 op 25 centimeter is zowel de indringing in het gewas als de
bladbedekking aanzienlijk beter dan bij een bespuiting met een ID POM 110-03.

WACHTEN OP GOEDKEURING
Amazone wachtte sindsdien met smart op
80/90-graden-tophoekdoppen, die door de Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT) als 75
procent driftreducerend zouden worden goedgekeurd. In combinatie met een verlaagde spuitboom
zou het systeem dan als 95 procent driftreducerend kunnen worden aangemerkt. In juli 2021
werden inderdaad drie 80/90-graden-tophoekdoppen door de TCT als 75 procent driftreducerend
aangemerkt. Het systeem van de verlaagde spuitboom met deze 75 procent driftreductiedopjes
blijft vooralsnog echter op 90 procent driftreducerend staan. Dat komt doordat de TCT de combinatie van de 75-procent-doppen met verlaagde
spuitboom nog niet heeft kunnen testen, dus nog
niet heeft kunnen vaststellen dat deze combinatie
werkelijk 95 procent driftreductie geeft. Wanneer
dit zal worden onderzocht, is nog ongewis.
Omdat in bepaalde teelten steeds meer nieuwe
gewasbeschermingsmiddelen een driftreductie
van 97,5 procent vereisen, verloor Amazone het
inmiddels soms van concurrenten die wel luchtondersteuning of WingsSprayer konden aanbieden. Reden voor Kamps de Wild alsnog overstag
te gaan, om geen verkoop meer mis te lopen.

is de vraag naar spuiten met luchtondersteuning
beperkt. Nederlandse klanten die luchtondersteuning willen, moeten af-fabriek kiezen voor de robuustere L3-boom. De L2-spuitboom is geschikt
tot 40 meter, de L3 tot 45 meter. De ophanging
van de L2-spuitboom is namelijk aan de lichte
kant om een luchtzak te kunnen dragen en te
compact om goed te kunnen bevestigen. Bij mechanisatiebedrijf Coenders uit het Limburgse Lottum wordt dan in samenwerking met Kamps de
Wild een luchtzak van vooralsnog maximaal 36
meter opgebouwd. De luchtzak is driedelig inklapbaar. De gewichtstoename door de opbouw van
de luchtzak is gering, waardoor de belasting op de
spuitboom minimaal is en de optimale boomgeleiding kan worden gewaarborgd. Kamps de Wild
adviseert bij opbouw van een luchtzak altijd de
optie ContourControl-boombegleiding, wat staat
voor actieve boomregeling. Dit heft het negatieve
effect van de luchtzak op de boombalans zoveel
mogelijk op. De meerprijs voor een Coenders-luchtzak zit tussen de € 800 en € 1000 per
meter. Inmiddels zijn er enkele spuiten verkocht
met luchtondersteuning, hoofdzakelijk zelfrijders.
Er zijn ook Amazone-gebruikers die een TwinForce
van Hardi hebben laten opbouwen. Dit systeem is
99 procent driftreducerend en heeft een conventionele dopafstand van 50 centimeter. Kamps de
Wild staat echter niet achter de opbouw van de
TwinForce, vanwege het hoge gewicht van dat
systeem en het nadelige effect daarvan op de
boombalans. De TwinForce kan maximaal 28 meter breed zijn. Het verschil in spuitboombreedte
tussen de Coenders-luchtzak en de TwinForce zit
hem erin dat de Coenders-luchtzak driedelig inklapbaar is en de TwinForce tweedelig. Bij een
grotere spuitboombreedte dan 28 meter zou de
spuitboom ingeklapt over de cabine van de zelfrijder moeten steken, maar dan wordt de vier meter
hoogte overschreden.

‘INMIDDELS ZIJN ER
ENKELE SPUITEN
VERKOCHT MET LUCHTONDERSTEUNING,
HOOFDZAKELIJK
ZELFRIJDERS’

OPBOUW LUCHTZAK OP L3-BOOM
De oplossing komt dan ook vanuit importeur
Kamps de Wild, niet vanuit Amazone. Driftreductie is namelijk vooral een Nederlands probleem.
Kamps de Wilds oplossing is luchtondersteuning
gecombineerd met een verlaagde spuitboom met
80/90-graden-tophoekdoppen op 25 centimeter
dopafstand. De twee technieken gecombineerd
verhogen de driftreductie met vier klassen, de
50-procent-driftreductiedoppen worden dus 97,5
procent driftreducerend. Amazone heeft niet zelf
een luchtzak ontwikkeld, want buiten Nederland

Luchtondersteuning met de Coenders-luchtondersteuning in combinatie met 25 centimeter dopafstand en een verlaagde spuitboom geeft een driftreductie tot 97,5 procent.
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AMASWITCH EN AMASELECT
AmaSwitch en AmaSelect zijn beide elektrische individuele doppenschakelingen. Deze opties bieden met mogelijkheden als AmaSelect
Spot, AmaSelect Curve Control en AmaSelect Row veel mogelijkheden.
We zetten de mogelijkheden op een rij.
AmaSwitch is een conventionele handmatig draaibare drieling-dophouder met elektrische aan- en uitschakeling van de doppen. Gecombineerd met GPS-sectiebediening worden de individuele doppen
automatisch in secties van 50 centimeter geschakeld. AmaSwitch kan
ook worden uitgerust met een vierling-dophouder. Met een extra verplaatsingsset, een soort brug, kan vrij eenvoudig een dopafstand van
25 centimeter worden gerealiseerd. De 80-graden-tophoekdoppen
zitten dan 12,5 centimeter links en rechts van de dophouder en geven
bij een spuitboomhoogte dan de goede overlap en verdeling. Daarnaast komt door de verplaatsing van 12,5 centimeter links en rechts
van de 50-centimeter-dop ook de overlap met de kantdop en de overlap met de aangrenzende spuitbanen perfect uit. Voordeel van AmaSwitch met een 25-centimeter-set is dat zowel conventioneel op 50
centimeter als op 25 centimeter dopafstand kan worden gespoten. De
twee 25-centimeter-doppen worden wel altijd tegelijk in- en uitgeschakeld. De sectie blijft dus 50 centimeter.
AmaSelect is veelzijdiger en duurder. Eén AmaSwitch-dophouder kost
zo’n € 100,-, terwijl een AmaSelect-dophouder richting de € 300,- gaat.
Op een spuitboom is dat al snel een meerprijs van zo’n € 10.000,-. AmaSelect is een vierling-dophouder met elektrische aan- en uitschakeling
én extra omschakeling van de doppen. Het is dus mogelijk bij versnellen een extra dop bij te schakelen of naar een grotere dop over te schakelen. Dit biedt mogelijkheden tot extra software-toepassingen, zoals
AmaSelect Spot en AmaSelect Curve Control. AmaSelect Spot is plaatsspecifiek onkruid spuiten op basis van een taakkaart. Een drone scant
het perceel, deze gegevens worden ingeladen in de spuitcomputer en
alleen daar waar het onkruid staat, opent eventjes een dop.
AmaSelect Curve Control geeft een egale dosering in bochten. In een
scherpe bocht heeft het uiteinde van de spuitboom in de buitenbocht
een flink hogere snelheid dan het spuitboomeind in de binnenbocht.

Hier de elektronische doppenschakeling AmaSwitch als gewone drieling-dophouder.
Een vierling-dophouder kan met een verplaatsingsset op een dopafstand van
25 centimeter worden gezet.
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Het gevolg is overdosering aan de binnenzijde en onderdosering aan
de buitenzijde. Door in de binnenbocht naar een kleinere dop, bijvoorbeeld een 02, en in de buitenbocht naar een 06 te schakelen, krijgt het
gewas overal dezelfde dosering.
Evenals de AmaSwitch kan ook de AmaSelect worden uitgerust met
een verplaatsingskit voor 25 centimeter dopafstand. De standaardoptie Curve Control komt dan in de praktijk veelal te vervallen, omdat
vanwege de verplaatsingskit maar twee posities voor 120-graden-tophoekdoppen overblijven. Voor Curve Control heb je minimaal drie
doppen nodig, namelijk een 02, 04 en 06.
De optie AmaSelect Row is specifiek bedoeld voor de 25-centimeter-doppen en is rijenbespuiting, bijvoorbeeld in pootgoed. Dan opent
alleen de dop exact boven de rug en blijven de twee doppen daarnaast
dicht. Meestal wordt een dop met een tophoek van 40 graden gebruikt,
maar er wordt ook de mogelijkheid onderzocht om een dop met een
tophoek van 80 graden een slag te draaien. Dit zodat in het vooraanzicht de effectieve tophoek slechts circa 40 graden bedraagt en er toch
TCT-goedgekeurde doppen kunnen worden gebruikt. Deze optie kan
een middelenreductie van 40 tot 65 procent opleveren. Het vrijschakelen van AmaSelect Row kost rond de € 2000,-.

De optie AmaSelect Row voor rijenbespuiting is specifiek bedoeld voor de
25-centimeter-doppen.

