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1. Inleiding 
 
In zowel de boomteelt als andere teeltsectoren moet er nog een stap gemaakt worden 
om te voldoen aan de ‘Tweede nota duurzame gewasbescherming 2013-2023’ waarin 
vereist wordt dat de milieubelasting met 90% gereduceerd is in 2023.  
Om te voldoen aan deze richtlijnen wordt met name een grote opgave gevraagd aan de 
sectoren met op- en zijwaarts bespoten gewassen in o.a. de fruitteelt en boomteelt. 
Daarnaast willen we als sector ook vanuit maatschappelijk belang zo duurzaam 
mogelijk onze gewassen telen, en zo min mogelijk uitstoot van middelen naar het milieu 
en omwonenden. De sector is zich er van bewust dat het terugdringen van emissie een 
belangrijk item is voor het behoud van het middelenpakket. 
 
 
In opdracht van vruchtboomkwekerij Van Rijn – de Bruyn is met financiering van PT in 
samenwerking met Cultus Agro Advies een 2-jarig onderzoek naar de diverse 
mogelijkheden van driftreducerende technieken in de vruchtboomkwekerij. In dit verslag 
wordt de uitvoering toegelicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opdrachtgever: 

 
 
Uitvoerende: 
 
Cultus Agro Advies BV 
Zandterweg 5 
5973 RB Lottum 
Tel: 077 - 4637118 
Fax: 077 - 4637116  
  
Contactpersoon:  Stefan Even 
Email:   stefaneven@cultus.nl 

Demo-locaties: 
Percelen Van Rijn - de Bruyn BV 
 
 

mailto:stefaneven@cultus.nl
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2. Uitvoering 
 

2.1 Doel van de demo 
 
Het doel van dit project is onderzoeken met welke technieken de emissie beperkt 
worden bij neer- en zijwaartse spuittechnieken in (vrucht)boomkwekerij. Met als doel 
emissie naar het oppervlakte water drastisch te beperken en zo de noodzaak tot 
verbieden van essentiële gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen. 
 
Binnen het project zijn een aantal sub-onderzoeken geformuleerd welke gedurende de 
looptijd van het project worden uitgevoerd en gedemonstreerd in de praktijk;  

- Gebruik van nieuwe spuitdoppen/technieken, o.a. drift reducerende doppen en 
spuitdoppen vanuit de fruitteelt in combinatie met Squall en verschillende 
rijsnelheden en spuitdruk; 

- Spuittechniek met/zonder luchtondersteuning; 
- Toevoeging van Squall aan de spuitvloeistof, dit gecombineerd met verschillende 

doptypen en rijsnelheden; 
- Gebruik van LVS-techniek voor onkruidbestrijding. 

Dit alles met als doel drift te reduceren in de (vrucht)boomkwekerij. 
 
 

 
 

Figuur 1: Malus plantopstand waarin de demo’s zijn uitgevoerd 
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2.2 Demo-opzet 
 
2.2.1 Demo opzet 2015 
In 2015 is een plan opgesteld voor een aantal trajecten welke onder dit project worden 
uitgevoerd. Gebruik van nieuwe spuitdoppen/technieken, o.a. drift-reducerende doppen 
en spuitdoppen vanuit de fruitteelt in combinatie met de toevoeging van Squall aan de 
spuitvloeistof en een variabele spuitdruk. Tevens is in het demo-plan opgenomen een 
demo uit te voeren met de LVS-techniek om deze te optimaliseren voor het gebruik in 
de vruchtboomkwekerij. Omdat de LVS-techniek voorjaar 2016 opgeleverd zou worden, 
is deze demo uitgesteld tot 2016.   
 
In oktober 2015 is een spuitdemo uitgevoerd in de teelt van vruchtbomen waarin de 
indringing in het gewas getest is met verschillende soorten spuitdoppen, een variabele 
spuitdruk en de toevoeging van Squall. Er is een opwaartse bespuiting uitgevoerd met 
verticale spuitboompjes waarvan de doppen schuin omhoog stonden. Deze bespuiting 
wordt normaal gesproken toegepast voor de bestrijding van roestmijt.  
 
 
2.2.2 demo opzet 2016 
In oktober 2016 is wederom een spuitdemo uitgevoerd in de vruchtbomen waarbij 
wederom de indringing in het gewas getest is, maar nu met de hulpstof Codacide. Van 
Codacide is bekend dat deze ook de drift reduceert. Hierbij zijn wederom met de zelfde 
spuit en verticale spuitboompjes getest als in 2015.  
 
Verder is in 2016 de demo met de LVS-techniek uitgevoerd. Hierbij is gekeken naar 
diverse doseringen van herbiciden welke in de vruchtboomkwekerij zijn toegelaten. 
Deze middelen zijn in oplopende dosering naast elkaar gelegd in de demo. Tevens is 
hier gekeken naar de toevoeging van de hulpstof Codacide.  
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2.3 Materiaal en methoden 
 
2.3.1 Behandelingen 2015 
 
Demo spuitdoppen - Squall 
In 2015 zijn de volgende behandelingen getest met de Damcon portaal tractor van Van 
Rijn - de Bruyn.  
 
Doptype Spuitdruk 

(bar) 
Rijsnelheid 
(km/u) 

Overige 

Teejet 80-015 EVS 
(Teejet = gangbaar) 

3 4,8  

Teejet 80-015 EVS 3 4,8 Spuitboom (te?) laag 
Teejet 80-015 EVS 5 4,8  
Teejet 80-015 EVS 3 4,8 +Squall 
Teejet 80-015 EVS 5 4,8 +Squall 
Lechler IDK 90-015 2 4,8  
Lechler IDK 90-015 5 4,8  
Lechler IDK 90-015 2 4,8 +Squall 
Lechler IDK 90-015 5 4,8 +Squall 
Tabel 1: objecten spuitdemo 2015 
 
In de demo was het ook de bedoeling de Albus TVI 80015 spuitdop mee te nemen. 
Echter paste deze niet in de dophouder en is dus niet getest in deze eerste demo.  
 

2.3.2 Behandelingen 2016 
Demo spuitdoppen - Codacide 
In 2016 zijn bij de spuitdemo de volgende behandelingen getest met de Damcon portaal 
tractor van Van Rijn - de Bruyn.  
 
Doptype Spuitdruk 

(bar) 
Rijsnelheid 
(km/u) 

Overige 

Teejet 80-015 EVS 
(Teejet = gangbaar) 

2 5  

Teejet 80-015 EVS 3 5  
Teejet 80-015 EVS 4 5  
Teejet 80-015 EVS 2 5 +Codacide 2L/ha. 
Teejet 80-015 EVS 3 5 +Codacide 2L/ha. 
Teejet 80-015 EVS 4 5 +Codacide 2L/ha. 
Tabel 2: objecten spuitdemo 2016 
 



 
Verslag PT Driftreductie door emissiebeperkende technieken 
 
 

 
Cultus Agro Advies B.V. 

- 7 - 

Demo LVS 
De LVS Demo is uitgevoerd met een handmodel LVS-kar zonder kap, welke zodanig is 
afgesteld dat deze de gangbare LVS-opbouw van Van Rijn – de Bruyn exact nabootst 
qua afgifte en strooibreedte. In deze demo zijn onderstaande middelen/doseringen met 
elkaar vergeleken.    

 
  Tabel behandelingen LVS-Demo 
NR. Middel Dosering L/ha. 
1.1 Basta 1,25 
1.2 Basta 2 
1.3 Basta 2,5 
2.1 Basta + Codacide (0,5L/ha.) 1,25 
2.2 Basta + Codacide (0,5L/ha.) 2 
2.3 Basta + Codacide (0,5L/ha.) 2,5 
3.1 Linuron 0,5 

Sencor 0,25 
3.2 Linuron 1 

Sencor 0,5 
4.1 Linuron + Codacide (0,5L/ha.) 0,5 

Sencor 0,25 
4.2 Linuron + Codacide (0,5L/ha.) 1 

Sencor 0,5 
5.1 Reglone  1,5 
6.1 Reglone + Codacide (0,5L/ha.) 1,5 
5.2 Reglone  1,5 

Mission 0,5 
6.2 Reglone + Codacide (0,5L/ha.) 1,5 

Mission 0,5 
Tabel 3: objecten demo onkruidbestrijding LVS 
 
Er is 400ml spuitvloeistof aangemaakt om hiermee eerst de behandeling zonder 
Codacide uit te voeren, en vervolgens de Codacide bij te mengen voor de behandeling 
met Codacide als toevoeging. De dosering Codacide bij het gebruik van 0,5L/ha. in 40L 
water is 1,25ml Codacide per 100ml water.  
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2.4. Uitvoering 
 
2.4.1 uitvoering 2015 
Bij de spuitdemo met verschillende typen spuitdoppen, rijsnelheden, druk en de 
toevoeging van Squall is gebruik gemaakt van de portaal tractor welke gangbaar 
ingezet wordt voor de bestrijding van roestmijt. Bij deze bespuiting wordt het gewas met 
verticale spuitbomen bespoten. Aan deze spuitbomen zijn per spuitboom 3 doppen 
gemonteerd welke schuin opwaards spuiten. Hiervan worden bij de bespuiting tegen 
roestmijt de onderste 2 doppen gebruikt. Onderstaande afbeeldingen tonen de 
opstelling van de spuitbomen.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Detailweergave verticale spuitboom 

 
Om het bereik van de spuitnevel/bedekking waar te nemen is gebruik gemaakt van 
watergevoelig papier. Deze papiertjes zijn in het gewas geniet aan de onderzijde van 
het blad (dit ivm de roestmijt welke zich aan de onderzijde bevindt). Om te kijken hoe de 
indringing was van de spuitnevel zijn de papiertjes bevestigd op een hoogte van 100cm 
– 150cm – 200cm vanaf de grond.  Bij de bespuiting is gebruik gemaakt van water. 
Eerst zijn alle behandelingen met alleen water in de tank uitgevoerd. Vervolgens is de 
Squall aan de tank toegevoegd en goed doorgemengd, waarop volgens de 
bespuitingen met Squall zijn uitgevoerd.  
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Figuur 3: Damcon portaaltrekker Figuur 4: Resultaat watergevoelig papier 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.2 uitvoering 2016 
 
Spuitdemo driftreductie 
De uitvoering 2016 van de spuitdemo met de portaal tractor is gelijk geweest aan 2015, 
alleen is hier geen Squall maar Codacide toegepast als toevoeging aan de 
spuitvloeistof. Wederom is het spuitbeeld waargenomen met behulp van watergevoelige 
papiertjes.  
 
Spuitdemo onkruidbestrijding LVS 
De demo met de LVS-techniek in de onkruidbestrijding van vruchtbomen is uitgevoerd 
met een handmodel LVS-kar zonder kap. Op deze aangepaste LVS-kar is een strooikop 
met een werkbreedte van 80cm opgebouwd, zonder afschermkap. Dit komt overeen 
met de strooikop(pen) welke op de portaal tractor zijn opgebouwd. De LVS-set op de 
portaaltrekker was ingericht met 2 strooikoppen tussen de rijen welke elkaar 
overlappen. Deze strooikoppen bevinden zich op een afstand van 33 cm van elkaar. De 
rijafstand tussen de rijen is 90cm, waardoor de kop zowel tussen de rijen als op de rij 
voldoende overlap geeft om een goede bedekking te geven van de spuitvloeistof. Met 
de LVS-kar is 1x heen- en terug gelopen waarbij ca. tussen heen-en-terug ca. 33 cm 
tussen de bandensporen (hart-hart) zat.  
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Figuur 5: Strooibeeld LVS (schematisch) 
 
In de praktijk wordt bij van Rijn - de Bruyn ca. 40L water per hectare verstrooid. Met de 
LVS-calculator (zie volgende pagina) is berekend wat de rijsnelheid moet zijn bij het 
gebruik van de LVS-kar. De LVS-kar welke is gebruikt heeft een maximale afgifte van 
120ml/minuut. Bij deze afgifte moet een loopsnelheid worden aangehouden van 4km/u 
om 40L water per hectare te verstrooien.  
 

 
Figuur 6: Praktijk LVS-opgebouwd  Figuur 7: Demo LVS-kar 
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cm* per pomp / strooikop 

40

2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00
km/uur km/uur km/uur km/uur km/uur km/uur km/uur km/uur km/uur km/uur km/uur km/uur km/uur km/uur km/uur km/uur km/uur

20 30 38 45 53 60 68 75 83 90 98 105 113 120 128 135 143 150
22 33 41 50 58 66 74 83 91 99 107 116 124 132 140 149 157 165
24 36 45 54 63 72 81 90 99 108 117 126 135 144 153 162 171 180
26 39 49 59 68 78 88 98 107 117 127 137 146 156 166 176 185 195
28 42 53 63 74 84 95 105 116 126 137 147 158 168 179 189 200 210
30 45 56 68 79 90 101 113 124 135 146 158 169 180 191 203 214 225
32 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 192 204 216 228 240
34 51 64 77 89 102 115 128 140 153 166 179 191 204 217 230 242 255
36 54 68 81 95 108 122 135 149 162 176 189 203 216 230 243 257 270
38 57 71 86 100 114 128 143 157 171 185 200 214 228 242 257 271 285
40 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300
42 63 79 95 110 126 142 158 173 189 205 221 236 252 268 284 299 315
44 66 83 99 116 132 149 165 182 198 215 231 248 264 281 297 314 330
46 69 86 104 121 138 155 173 190 207 224 242 259 276 293 311 328 345
48 72 90 108 126 144 162 180 198 216 234 252 270 288 306 324 342 360
50 75 94 113 131 150 169 188 206 225 244 263 281 300 319 338 356 375
52 78 98 117 137 156 176 195 215 234 254 273 293 312 332 351 371 390
54 81 101 122 142 162 182 203 223 243 263 284 304 324 344 365 385 405
56 84 105 126 147 168 189 210 231 252 273 294 315 336 357 378 399 420
58 87 109 131 152 174 196 218 239 261 283 305 326 348 370 392 413 435
60 90 113 135 158 180 203 225 248 270 293 315 338 360 383 405 428 450

LOOP- / RIJSNELHEID

AFGIFTE IN ML. PER MINUUT per pomp

Rijtabel in Km / uurAgricult - LvS / LvB Calculator -

  Liter per hectare. Dit midden volume van de tabel kunt u op het tabblad 'Calculator' wijzigen. 

LET OP!! Deze tabel geldt alleen voor werkbreedte van:
* De breedte voor deze tabel verandert mee met de gekozen breedte op het tablad Calculator.

45,0

VOLUME
in 

L / Ha.

 
Tabel 4: LVS-Calculator  

 
  

KIES KIES KIES KIES

  

45 40 120 4

UITKOMST UITKOMST

4 120

in M / sec

1,11

Werkbreedte
per pomp/ 
strooikop

in
Cm.

Rijsnelheid
in

km/uur

Volume
in

L. / hectare

Afgifte
per pomp

in
ml./minuut

Rijsnelheid
in 

km / uur

Afgifte
per pomp

in
ml./minuut

De rijtabel 
op tabblad 2 
en 3 gebruikt 

deze 
werkbreedte

De rijtabel op 
tabblad 2 en 
3 gebruikt dit 

volume   + 
en - 20 liter

 
Tabel 5: Ingevoerde gegevens in LVS-calculator
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2.5  Waarnemingen  
 
2.5.1 waarnemingen 2015 
 
Bij de spuitdemo is voor de waarneming van het spuitbeeld gebruik gemaakt van de 
watergevoelige papiertjes welke in het gewas zijn geniet. 
 
De volgende bevindingen zijn afgeleid aan de hand van het spuitbeeld op de papiertjes: 
 
Doptype Spuitdruk (bar) Rijsnelheid (km/u) 
Teejet 80-015 EVS 
(Teejet = gangbaar) 

3 4,8 

Teejet 80-015 EVS 3 4,8 (spuitboom te laag?) 
Teejet 80-015 EVS 5 4,8 
Teejet 80-015 EVS 3 4,8 +Squall 
Teejet 80-015 EVS 5 4,8 +Squall 
Lechler IDK 90-015 2 4,8 
Lechler IDK 90-015 5 4,8 
Lechler IDK 90-015 2 4,8 +Squall 
Lechler IDK 90-015 5 4,8 +Squall 

Tabel 6: behandelingen spuitdemo 2016 
 
Zoals weergegeven in bovenstaand overzicht is er gespoten met 2 verschillende 
spuitdoppen waarbij teven gevarieerd is in de spuitdruk en de toevoeging van Squall. 
Tijdens deze demo in 2015 is zichtbaar geworden dat het gebruik van een driftarme dop 
met de bijbehorende optimale spuitdruk niet altijd het gewenste resultaat laat zien. Vaak 
is de spuitnevel niet fijn genoeg voor een goede indringing. Wanneer de spuitdruk 
verhoogd wordt is het spuitbeeld in veel gevallen beter, maar geeft de dop niet meer de 
gewenste driftreductie.  
 
In de demo is duidelijk het verschil te zien wanneer er met- of zonder Squall gespoten 
wordt. Bij de toevoeging van Squall met een driftarme dop lopen de resultaten uiteen, 
en zien we grote verschillen tussen de verschillende geteste spuitdrukken. De druppel 
wordt zwaarder door de Squall waardoor de drift afneemt. Echter neemt bij de objecten 
met een lagere spuitdruk ook de bedekking af door de toename van grote zware 
druppels. Bij een hogere spuitdruk is wel te zien dat de gewenste bedekking behaald 
kan worden en de drift afneemt. De scans van de watergevoelige papiertjes op de 
volgende pagina (allen afkomstig uit het midden van de plant) geven een beeld van het 
spuitresultaat bij de uitvoering van de demo.  
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Figuur 8: Teejet met water, 3 bar   Figuur 9: Teejet met water+Squall, 3 bar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 10: Teejet met water, 5 bar   Figuur 11: Teejet met water+Squall, 5 bar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 12: Lechler met water, 2 bar   Figuur 13: Lechler met water+Squall, 2 bar 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 14: Lechler met water, 5 bar   Figuur 15: Lechler met water+Squall, 5 bar 
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2.5.2 Waarnemingen 2016 
 
Spuitdemo 

Tabel 7: objecten spuitdemo 2016 
Zoals weergegeven in bovenstaand overzicht is in alle gevallen dezelfde spuitdop 
gebruikt maar is er gevarieerd in de spuitdruk en de toevoeging van Codacide. Uit de 
demo komt naar voren dat bij een hogere druk er meer kleinere druppels ontstaan. De 
gevoeligheid voor drift wordt hierdoor ook hoger waardoor druppels alsnog niet op de 
juiste plek terechtkomen. In de demo is bij de hogere spuitdruk een positief effect te 
zien van de Codacide, hierdoor zijn de druppels iets zwaarder geworden waardoor ze 
minder gevoelig waren voor drift en met behulp van de hoge druk toch op de juiste 
plaats zijn terecht gekomen. Onderstaande foto’s geven een beeld van de bedekking op 
het watergevoelig papier bovenin het gewas. Op de papiertjes aan de linkse kant is 
enkel met water gespoten, op de papiertjes aan de rechterkant is gespoten met water + 
Codacide. Zie figuur 16 t/m 21. Figuur 22 en 23 geven een beeld bij de uitvoering van 
de demo.  
 
Uit deze demo kwam ook weer naar voren dat een goede bedekking van het blad en 
tegelijkertijd minder drift niet alleen beïnvloed wordt met de spuitdruk. Het is een 
combinatie van allerlei factoren. Een lage spuitdruk in combinatie met een toevoegstof 
kan leiden tot problemen tijdens het spuiten doordat de spuitvloeistof bijvoorbeeld niet 
goed uit de doppen komt. Als druppels door toevoeging van een toevoegstof groter 
en/of zwaarder worden, is ook meer druk nodig om deze druppels hoger in het gewas te 
krijgen. Zwaardere druppels vallen nu eenmaal weer eerder naar beneden.  
Bij elke bespuiting moet dus goed bekeken worden wat het doel is van de bespuiting, 
waar het middel terecht dient te komen, welke spuitdruk en rijsnelheid daarbij toegepast 
wordt, welk doptype er in de houder zit en welke uitvloeier er eventueel toegepast 
wordt.  
 

Doptype Spuitdruk (bar) Rijsnelheid (km/u) 

Teejet 80-015 EVS 
(Teejet = gangbaar) 

2 5 

Teejet 80-015 EVS 3 5 
Teejet 80-015 EVS 4 5 
Teejet 80-015 EVS 2 5 +Codac.2L/ha. 
Teejet 80-015 EVS 3 5 +Codac.2L/ha. 
Teejet 80-015 EVS 4 5 +Codac.2L/ha. 
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Figuur 16: Water met 2 Bar Figuur 17: Water + Codacide met 2 Bar 

Figuur 18: Water met 3 Bar Figuur 19: Water + Codacide met 3 Bar 

Figuur 20: Water met 4 Bar Figuur 21: Water + Codacide met 4 Bar 

Figuur 22: Spuit bij uitvoering spuitdemo 

Figuur 23: Watergevoelig papier in gewas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 



 
Verslag PT Driftreductie door emissiebeperkende technieken 
 
 

 
Cultus Agro Advies B.V. 

- 16 -

Demo LVS, waarneming 1: 6-10-2016  
De waarnemingen van de demo met LVS zijn in onderstaande tabellen (8.1 – 10.2) 
weergegeven.  
 

  Tabel behandelingen LVS-Demo 
NR. Middel Dosering L/ha. 
1.1 Basta 1,25 

Onkruid (vooral gras en muur) bruin/kapot.   
1.2 Basta 2 

Onkruid (vooral gras en muur) bruin/kapot.   
1.3 Basta 2,5 

Onkruid (vooral gras en muur) bruin/kapot.   
2.1 Basta + Codacide (0,5L/ha.) 1,25 

Onkruid (vooral gras en muur) geel/bruin, minder afgestorven dan 1.1 t/m 
1.3. 

2.2 Basta + Codacide (0,5L/ha.) 2 
Onkruid (vooral gras en muur) geel/bruin, minder afgestorven dan 1.1 t/m 
1.3. 

2.3 Basta + Codacide (0,5L/ha.) 2,5 
Onkruid (vooral gras en muur) geel/bruin, minder afgestorven dan 1.1 t/m 
1.3. 

3.1 Linuron 0,5 
Sencor 0,25 
Gras niet kapot, muur beperkt afgebrand. Overige onkruiden (distel, 
kruiskruid, paardenbloem) niet kapot.  

3.2 Linuron 1 
Sencor 0,5 
Gras niet kapot, muur beperkt afgebrand. Overige onkruiden niet kapot.  

Tabel 8.1: waarneming 1 
  Tabel behandelingen LVS-Demo 
NR. Middel Dosering L/ha. 
4.1 Linuron + Codacide (0,5L/ha.) 0,5 

Sencor 0,25 
Gras niet kapot, muur beperkt afgebrand. Overige onkruiden (distel, 
kruiskruid, paardenbloem) niet kapot. 

4.2 Linuron + Codacide (0,5L/ha.) 1 
Sencor 0,5 
Gras niet kapot, muur beperkt afgebrand. Overige onkruiden niet kapot. 

5.1 Reglone  1,5 
Grassen beperkt afgebrand maar niet volledig kapot. Muur wel kapot. 
Breedbladige onkruiden beginnen af te sterven.   

6.1 Reglone + Codacide (0,5L/ha.) 1,5 
Grassen beperkt afgebrand maar niet volledig kapot. Muur wel kapot. 
Breedbladige onkruiden beginnen af te sterven.   

5.2 Reglone  1,5 
Mission 0,5 
Grassen verder afgebrand dan 5.1 en 6.1, nog niet volledig kapot. 
Overige onkruiden gelijk aan 5.1 en 6.1.   

6.2 Reglone + Codacide (0,5L/ha.) 1,5 
Mission 0,5 
Grassen verder afgebrand dan 5.1 en 6.1, nog niet volledig kapot. 
Overige onkruiden gelijk aan 5.1 en 6.1.   

Onbehandeld Grote aanwezigheid grassen (straatgras), en muur. Duidelijk vitaler (kleur) 
dan de behandelde objecten.  

Tabel 8.2: waarneming 1 
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Demo LVS, waarneming 2: 13-10-2016 
  Tabel behandelingen LVS-Demo 
NR. Middel Dosering L/ha. 
1.1 Basta 1,25 

Onkruid (vooral gras en muur) bruin/kapot.   
1.2 Basta 2 

Onkruid (vooral gras en muur) bruin/kapot.   
1.3 Basta 2,5 

Onkruid (vooral gras en muur) bruin/kapot.   
2.1 Basta + Codacide (0,5L/ha.) 1,25 

Onkruid (vooral gras en muur) geel/bruin, wat minder verkleurd dan 1.1 
t/m 1.3. 

2.2 Basta + Codacide (0,5L/ha.) 2 
Onkruid (vooral gras en muur) geel/bruin, wat minder verkleurd dan 1.1 
t/m 1.3. 

2.3 Basta + Codacide (0,5L/ha.) 2,5 
Onkruid (vooral gras en muur) geel/bruin, wat minder verkleurd dan 1.1 
t/m 1.3. 

3.1 Linuron 0,5 
Sencor 0,25 
Gras niet kapot, muur beperkt afgebrand en gelig van kleur. Overige 
onkruiden (distel, kruiskruid, paardenbloem, bastaardwederik) niet kapot.  

3.2 Linuron 1 
Sencor 0,5 
Gras niet kapot, muur beperkt afgebrand en gelig van kleur. Overige 
onkruiden niet kapot.  

Tabel 9.1: waarneming 2 
 

  Tabel behandelingen LVS-Demo 
NR. Middel Dosering L/ha. 
4.1 Linuron + Codacide (0,5L/ha.) 0,5 

Sencor 0,25 
Gras niet kapot, muur beperkt afgebrand en gelig van kleur. Overige 
onkruiden (distel, kruiskruid, paardenbloem) niet kapot. 

4.2 Linuron + Codacide (0,5L/ha.) 1 
Sencor 0,5 
Gras niet kapot, muur beperkt afgebrand en gelig van kleur. Overige 
onkruiden niet kapot. 

5.1 Reglone  1,5 
Grassen beperkt afgebrand maar niet volledig kapot. Muur wel kapot. 
Breedbladige onkruiden bruin/afgestorven.   

6.1 Reglone + Codacide (0,5L/ha.) 1,5 
Grassen beperkt afgebrand maar niet volledig kapot. Muur wel kapot. 
Breedbladige onkruiden bruin/afgestorven.   

5.2 Reglone  1,5 
Mission 0,5 
Grassen verder afgebrand dan 5.1 en 6.1, nog niet volledig kapot. 
Overige onkruiden gelijk aan 5.1 en 6.1.   

6.2 Reglone + Codacide (0,5L/ha.) 1,5 
Mission 0,5 
Grassen verder afgebrand dan 5.1 en 6.1, nog niet volledig kapot. 
Overige onkruiden gelijk aan 5.1 en 6.1.   

Onbehandeld Grote aanwezigheid grassen (straatgras), en muur. Duidelijk vitaler (kleur) 
dan de behandelde objecten.  

Tabel 9.2: waarneming 2 



 
Verslag PT Driftreductie door emissiebeperkende technieken 
 
 

 
Cultus Agro Advies B.V. 

- 18 -

Demo LVS, eindwaarneming 22-11-2016  
  Tabel behandelingen LVS-Demo 
NR. Middel Dosering L/ha. 
1.1 Basta 1,25 

Goede brandwerking, geen duurwerking, hergroei wortelonkruiden.  
1.2 Basta 2 

Goede brandwerking, geen duurwerking, hergroei wortelonkruiden. 
1.3 Basta 2,5 

Goede brandwerking, geen duurwerking, hergroei wortelonkruiden. 
2.1 Basta + Codacide (0,5L/ha.) 1,25 

Goede brandwerking, geen duurwerking, hergroei wortelonkruiden. 
2.2 Basta + Codacide (0,5L/ha.) 2 

Goede brandwerking, geen duurwerking, hergroei wortelonkruiden. 
2.3 Basta + Codacide (0,5L/ha.) 2,5 

Goede brandwerking, geen duurwerking, hergroei wortelonkruiden. 
3.1 Linuron 0,5 

Sencor 0,25 
Onvoldoende/geen werking op grassen, werking op breedbladigen matig. 
Duurwerking valt tegen.  

3.2 Linuron 1 
Sencor 0,5 
Werking op grassen beter dan 3.1/4.1, meer brandwerking. Daarnaast 
betere/langere duurwerking op kiemend onkruid. 

Tabel 10.1: eindwaarneming 
 

  Tabel behandelingen LVS-Demo 
NR. Middel Dosering L/ha. 
4.1 Linuron + Codacide (0,5L/ha.) 0,5 

Sencor 0,25 
Onvoldoende/geen werking op grassen, werking op breedbladigen matig. 
Duurwerking valt tegen. 

4.2 Linuron + Codacide (0,5L/ha.) 1 
Sencor 0,5 
Werking op grassen beter dan 3.1/4.1, meer brandwerking. Daarnaast 
betere/langere duurwerking op kiemend onkruid. 

5.1 Reglone  1,5 
Beperkte werking op grassen. Overige onkruiden goed afgebrand (met 
name muur). Geen duurwerking.  

6.1 Reglone + Codacide (0,5L/ha.) 1,5 
Beperkte werking op grassen. Overige onkruiden goed afgebrand (met 
name muur). Geen duurwerking. 

5.2 Reglone  1,5 
Mission 0,5 
Werking op grassen onvoldoende, maar beter dan 5.1 en 6.1. Overige 
onkruiden goed afgebrand. Geen duurwerking.  

6.2 Reglone + Codacide (0,5L/ha.) 1,5 
Mission 0,5 
Werking op grassen onvoldoende, maar beter dan 5.1 en 6.1. Overige 
onkruiden goed afgebrand. Geen duurwerking. 

Onbehandeld Grote aanwezigheid grassen (straatgras) en muur. Duidelijk meer dan de 
behandelde objecten.  

Tabel 10.2: eindwaarneming 
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Uit bovenstaande tabellen (8.1 – 10.2) kan afgelezen worden dat de bespuitingen met 
Basta het beste effect laten zien op het afbranden van bestaande onkruiden. Alle 
doseringen Basta 1,25 – 2,0 – 2,5L/ha. laten een gelijk resultaat zien in deze demo. We 
hebben hier geen verschil in werking waargenomen tussen de objecten met- en zonder 
Codacide. Er was zoals bekend geen duurwerking zichtbaar.  
 
De combinaties van de middelen Linuron + Sencor laten allemaal een brandwerking 
zien op onkruiden, echter is deze in alle objecten minder effectief gebleken dan de 
objecten Basta. De meerwaarde van Linuron + Sencor was enige mate van 
bodemwerking op kiemende onkruiden.  
 
De objecten met Reglone en Mission hebben een brandwerking laten zien op vrijwel het 
volledige onkruidspectrum. De werking op grassen was zichtbaar maar viel tegen 
(bekend is de tegenvallende werking van diquat op grassen). In deze objecten was 
zoals bekend ook geen duurwerking zichtbaar.  
   



 
Verslag PT Driftreductie door emissiebeperkende technieken 
 
 

 
Cultus Agro Advies B.V. 

- 20 -

3. Conclusies  
 
3.1 conclusies 2015  
Uit de demo is zichtbaar geworden dat het gebruik van een driftarme dop met de 
bijbehorende optimale spuitdruk niet altijd het gewenste resultaat laat zien. Vaak is de 
spuitnevel bij de aanbevolen spuitdruk niet fijn genoeg voor een goede indringing. Ook 
bij de toevoeging van Squall met een driftarme dop lopen de resultaten op het 
spuitbeeld uiteen, en zien we grote verschillen tussen de verschillende geteste 
spuitdrukken. De Squall laat zien dat de drift beperkt wordt door het verzwaren van de 
druppel.  
 
3.2 conclusies 2016 
Bij de spuitdemo driftreducerende maatregelen welke in 2016 is uitgevoerd is gekeken 
naar een andere adjuvant dan 2015. Nu is getest met de gangbare spuitdop met- en 
zonder Codacide. Uit deze demo is wederom zichtbaar geworden dat het toevoegen 
van een hulpstof de drift kan verminderen. Wederom is het spuitbeeld per spuitdruk 
weer verschillend. 
 
Tevens zijn verschillende herbiciden in oplopende dosering getest bij de demo met de 
LVS-techniek. Deze driftarme techniek voor de onkruidbestrijding laat zien dat een 
goede onkruidbestrijding mogelijk is met een sterk verlaagde dosering ten opzichte van 
de standaard hoog volume spuittechniek. Met bijvoorbeeld een dosering van 1,25L 
Bast/ha. verstrooid met LVS is onder de omstandigheden tijdens de demo een goed 
resultaat behaald. Dit is een besparing van bijna 70% ten opzichte van de gangbare 
dosering met de hoog volume spuittechniek van 4L/ha. Een forse vermindering van drift 
en afname van liters werkzame stof per hectare.   
 
4. Discussie en aanbevelingen 
 
In de spuitdemo’s met de diverse toevoegingen hebben we verschillen aangetoond in 
spuitbeeld tussen verschillende doptypen, spuitdruk en toevoegingen. De verschillende 
spuitdrukken zijn echter niet allemaal in de praktijk toepasbaar met de geteste 
spuitdrukken. Dit omdat bij sommige spuitdoppen de classificatie driftreducerend vervalt 
wanneer een te hoge spuitdruk wordt gehanteerd. De toevoeging van Squall en 
Codacide hebben beiden een meerwaarde laten zien, echter wordt aanbevolen voor 
toepassing in de praktijk eerst een kleine test te doen met de op het bedrijf aanwezige 
spuittechniek.  
 
Uit de LVS-demo was af te leiden dat Basta de beste werking had van de geteste 
middelen. De doseringstrap welke gemaakt is in de demo kan niet altijd 1 op 1 worden 
overgenomen, en dient altijd te worden afgestemd op onkruidspectrum, liters 
spuitvloeistof per hectare en omstandigheden.  
Uit de demo kwam geen sterkere werking naar voren van de objecten met Codacide, 
terwijl we in de praktijk veelal wel de meerwaarde zien in de vorm van een betere 
indringing en uitvloeiing. Deze gelijke werking tussen de objecten met- en zonder 
Codacide kan in deze demo veroorzaakt zijn door het moment van toevoegen van de 
Codacide aan de spuitvloeistof. De Codacide dient gangbaar redelijk aan het begin 
tijdens het vullen van de tank te worden ingemengd, en later pas de herbiciden. In de 
demo is eerst het object met de herbicide (zonder Codacide) behandeld en vervolgens 
is de Codacide ingemengd en zijn de objecten met herbicide + Codacide behandeld.  
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 5. PR 
 
Tijdens het project zijn er diverse momenten geweest waarop uiting is gegeven aan de 
voortgang van het project: 
 
2015: 

- Toelichting werking Squall tijdens de Meet en Green Lottum / Boskoop; 
- Kort stukje over project in vakblad De Boomkwekerij, juli 2015; 
- Projectflyer uitgedeeld tijdens Meet&Green Lottum/Boskoop/Beurs GrootGroenPlus; 
- Toelichting tussenstand van zaken tijdens spuitlicentiebijeenkomsten Cultus o.a. 

Boskoop en Heelweg, november / december 2015. 
 
2016: 

- Toelichting tussenstand van zaken tijdens spuitlicentiebijeenkomsten Cultus o.a. Zundert 
en Oirlo, januari / februari 2016; 

- Artikel vakblad De Boomkwekerij, september 2016; 
- Spuitdemo met behulp van fluorescerende vloeistof en blacklight. Hierbij is gespoten met 

diverse spuitdoppen en toevoeging van Squall. Groep praktijkmedewerkers en laan- en 
vruchtbomen van Studieclub Horst aan de Maas 7 september 2016; 

- Projectflyer uitgedeeld tijdens Meet&Green Lottum/Zundert/Boskoop/Beurs 
GrootGroenPlus. 

 

 
 
Figuur 24: Meet&Green Boskoop 2015 (uitleg Squall) 
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6. Samenvatting 
 
In zowel de boomteelt als andere teeltsectoren moet er nog een stap gemaakt worden 
om te voldoen aan de ‘Tweede nota duurzame gewasbescherming 2013-2023’ waarin 
vereist wordt dat de milieubelasting met 90% gereduceerd is in 2023.  
Om te voldoen aan deze richtlijnen wordt met name een grote opgave gevraagd aan de 
sectoren met op- en zijwaarts bespoten gewassen in o.a. de fruitteelt en boomteelt. 
Daarnaast willen we als sector ook vanuit maatschappelijk belang zo duurzaam 
mogelijk onze gewassen telen, en zo min mogelijk uitstoot van middelen naar het milieu 
en omwonenden. De sector is zich er van bewust dat het terugdringen van emissie een 
belangrijk item is voor het behoud van het middelenpakket. 
 
Binnen het project ‘Driftreductie door emissiebeperkende technieken’ zijn diverse 
technieken gedemonstreerd om de drift te beperken bij neer- en zijwaartse 
spuittechnieken in (vrucht)boomkwekerij. Dit met als doel emissie naar het oppervlakte 
water drastisch te beperken en zo de noodzaak tot verbieden van essentiële 
gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen. 
 
Binnen het project zijn een aantal sub-onderzoeken geformuleerd welke gedurende de 
looptijd van het project worden uitgevoerd en gedemonstreerd in de praktijk;  

- Gebruik van nieuwe spuitdoppen/technieken, o.a. drift reducerende doppen en 
spuitdoppen vanuit de fruitteelt in combinatie met toevoeging van de adjuvanten 
Squall en Codacide. Dit is vergeleken bij verschillende rijsnelheden en spuitdruk; 

- Toevoeging van Squall aan de spuitvloeistof, dit gecombineerd met verschillende 
doptypen en rijsnelheden; 

- Gebruik van LVS-techniek voor onkruidbestrijding. 

 
Uit de demo’s is naar voren gekomen dat het gebruik van een driftarme dop met de 
bijbehorende optimale spuitdruk niet altijd het gewenste resultaat laat zien. Vaak is de 
spuitnevel bij de aanbevolen spuitdruk niet fijn genoeg voor een goede indringing. Bij 
toevoeging van de hulpstoffen Squall met een driftarme dop lopen de resultaten op het 
spuitbeeld uiteen, en zien we grote verschillen tussen de verschillende geteste 
spuitdrukken. Dit zelfde zien we wanneer Codacide wordt toegevoegd aan de 
spuitvloeistof. Beide toevoegingen laten zien dat de drift beperkt wordt door het 
verzwaren van de druppel.  
 
De demo met de LVS-techniek laat zien dat een goede onkruidbestrijding mogelijk is 
met een sterk verlaagde dosering ten opzichte van de standaard hoog volume 
spuittechniek. Met bijvoorbeeld een dosering van 1,25L Bast/ha. verstrooid met LVS is 
onder de omstandigheden tijdens de demo een goed resultaat behaald. Dit is een 
besparing van bijna 70% ten opzichte van de gangbare dosering met de hoog volume 
spuittechniek van 4L/ha. Een forse vermindering van drift en afname van liters 
werkzame stof per hectare.   
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Bijlage 1 Flyer Project PT Driftreducerende maatregelen 
 

 
 


