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In het kader van “Spuittechniek in de akkerbouw onder de loep”, een demonstratieproject duurzame
landbouw van het Departement Landbouw en Visserij met steun van het Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling
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1. Doel
Ruim 2 jaar na de verplichting om driftreducerende technieken te gebruiken voor alle
gewasbespuitingen zijn de meeste landbouwers er wel van overtuigd dat driftreductie heel
goed haalbaar is. Met de driftreducerende doppen worden grotere druppels gevormd die
zwaarder zijn en dus minder makkelijk wegwaaien door de wind. In de eerste plaats wordt
hiermee voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen door drift in het oppervlaktewater
terecht komen en een bijkomend voordeel is dat de fytoproducten óp het gewas terecht
komen waar ze bedoeld zijn en niet op naburige percelen of de gracht. Ook het visuele effect
is duidelijk zichtbaar doordat de spuitnevel sterk gereduceerd wordt. De voorbije jaren
werden door diverse praktijkcentra proeven met driftreducerende doppen aangelegd om de
verschillen in doptypes of verschillen in efficiëntie aan te tonen. In de periode 2019-2020
wordt het demonstratieproject “Spuittechniek in de akkerbouw onder de loep” opgestart. In
dit demoproject, werden op de verschillende praktijkcentra (Inagro, LCV, proefhoeve
Bottelare, PCA en KBIVB) proeven aangelegd (resp. in de granen, mais, aardappelen en
bieten) om te kijken en weer te geven tegenover landbouwers hoe het bestrijdingsresultaat
van deze doppen zich verhoudt tegenover de klassieke spuittechniek.

2. Materiaal & methode
Objecten
Voor deze proef werden verschillende doppen afgetoetst naar hun efficiëntie in de bestrijding
van onkruiden in de maïs. Tabel 1 geeft een overzicht weer van de uitgevoerde objecten.
Deze objecten werden uitgevoerd op beide locaties in de maïs.
Tabel 1: Overzicht van de verschillende objecten
180 l/ha

250 l/ha

2 bar

5 bar

2 bar

5 bar

Teejet XR 110 03

-

Teejet XR 110 03

-

Teejet DG 110 03

-

Teejet DG 110 03

-

Albuz AVI 110 03

Albuz AVI 110 03

Albuz AVI 110 03

Albuz AVI 110 03

Lechler ID3 120 03
Agrotop Airmix 110
03
Lechler IDKT 120
03

Lechler ID3 120 03
Agrotop Airmix 110
03
Lechler IDKT 120
03

Lechler ID3 120 03
Agrotop Airmix 110
03
Lechler IDKT 120
03

Lechler ID3 120 03
Agrotop Airmix 110
03
Lechler IDKT 120
03
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Fytotechnische maatregelen
Bottelare
•
•
•
•
•

Voorvrucht: triticale
Zaaidatum: 23.04.19
Zaaidichtheid: 102 560 zaden/ha
Variëteit: LG31213 (Limagrain Belgium)
Bemesting:
• Advies BdB: 150 N, 60 P2O5, 230 K2O, 20 MgO kg/ha
• 20 ton/ha stalmest (142 kg/ha N-tot, 43 N-wz, 34 kg/ha P2O5, 94 kg/ha K2O, 22 kg/ha
MgO) (22.03.19)
• 82 kg N/ha (210 l/ha vloeibare stikstof 39%) (23.04.19)
• 132 kg K2O/ha (220 kg/ha chloorpotas 60) (23.04.19)
• 27 kg N/ha (100 kg/ha rijenbemesting AN 27%) (23.04.19)

Alle objecten werden op éénzelfde moment behandeld (4-5 bladstadium; 04.06.19):
dimethenamide-P + isoxadifen-ethyl + tembotrione + nicosulfuron + dicamba + tritosulfuron:
720 g + 44 g + 88 g + 30 g + 150 g + 31,25 g/ha (Frontier Elite + Laudis + Samson Extra 60
OD + Callam: 1 l + 2 l + 0,5 l + 250 g/ha).
In Figuur 1 worden de voornaamste temperatuur- en neerslaggegevens van Bottelare
weergegeven.

Figuur 1. Gemiddelde temperatuur (°C) en neerslag (mm) tussen 1 mei 2019 en 15 augustus 2019 te
Bottelare.
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Figuren 2 en 3 : Stand maïs en onkruid bij toepassing onkruidbeheersing op 4 juni 2019 (M19.06
Bottelare)
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Figuur 4 : opstelling spuitboom op 4 juni 2019 (M19.06 Bottelare)

Nieuwenhove (demoplatform Departement Landbouw en Visserij – Familie
Roosens)
•
•
•

Voorvrucht: wintergerst gevolgd door Italiaans raaigras
Zaaidatum: 10.05.19
Variëteit: P8134 (Pioneer)

Alle objecten werden op éénzelfde moment behandeld (4-5 bladstadium; 06.06.19):
dimethenamide + mesotrione + nicosulfuron + dicamba + tritosulfuron :720 g + 100 g + 30 g
+ 150 g + 31.25 g/ha (Arundo + Lumica + Samson 60 OD + Callam : 1 l + 1.25 l + 0.5 l +
0.25 kg/ha).
Lokale weersgegevens van de betrokken periode zijn niet voorhanden. De toepassing kon in
goede omstandigheden plaatsvinden en er viel geen regen in eerste 4 uur na toepassing.

Er werden onkruidtellingen uitgevoerd te Bottelare op 25/06/2019 en te Nieuwenhove op
05/07/2019. Hierbij werden in een controle (onbehandeld) een onkruidtelling uitgevoerd (16
kwadranten per behandeling (in totaal werd per object dus 1 m² geteld)), alsook in de
behandelde plotjes.
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Figuur 5. Stand maïs en onkruid bij toepassing onkruidbeheersing op 6 juni 2019 in Nieuwenhove
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Figuur 6 en 7. Uitvoering proef in Nieuwenhove op 6 juni 2019 met zichtbare verschillen qua drift
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3. Resultaten
De resultaten zijn weergegeven in Tabel 2. De onkruidvegetatie in Bottelare bij de controle
werd vooral gekenmerkt door een sterke aanwezigheid van muur, akkerviooltje, kruiskruid en
melganzevoet. Daarnaast werden ook nog kamille, zwaluwtong, straatgras en melkdistel
aangetroffen. In Nieuwenhove was de aangetroffen onkruiddruk een stuk lager en werd bij
de controle vooral perzikkruid en melganzevoet aangetroffen. Daarnaast kwamen ook nog
Italiaans raaigras, kamille, duivenkervel, zwaluwtong, hanepoot en kweek sporadisch voor.
Op beide percelen werd de behandeling uitgevoerd in goede omstandigheden. De
onkruiddruk in Nieuwenhove kon echter niet als uitdagend beschouwd worden. De mogelijke
verschillen tussen de objecten werd op deze manier dan ook gemaskeerd. Als gevolg
hiervoor is de onkruidbeheersing in Nieuwenhove erg goed gelukt. De combinatie tussen een
lage onkruiddruk en een goed geplaatste behandeling zorgde voor een optimaal resultaat
naar onkruidbeheersing (Tabel 3)1. In Bottelare was de onkruiddruk uitdagender2. Ook hier
echter was het bestrijdingsresultaat goed.
Tabel 2. Bestrijdingsresultaat van de bespuiting met verschillende drukken (2 en 5 bar), volumes (180 en 250 l/ha) en
verschillende driftreducerende doppen in Bottelare (maïs). Telling uitgevoerd op 25/06/2019.
Dop
Driftreductie
180 l/ha
250 l/ha

Teejet XR 110 03

0% (referentie)

Teejet DG 110 03

50%

Albuz AVI 110 03

75%

Lechler ID3 120 03

90%

Agrotop Airmix 110 03

50%

Lechler IDKT 120 03

50%

2 bar

5 bar

2 bar

5 bar

93%
96%
98%
98%
98%
97%

-

97%
97%
97%
98%
100%
99%

-

-

93%
97%
98%
98%

-

97%
98%
98%
96%

Tabel 3: Bestrijdingsresultaat van de bespuiting met verschillende drukken (2 en 5 bar), volumes (180 en 250 l/ha) en
verschillende driftreducerende doppen in Nieuwenhove (maïs). Telling uitgevoerd op 05/07/2019.
Dop
Driftreductie
180 l/ha
250 l/ha
2 bar

5 bar

Teejet XR 110 03

0% (referentie)

2 bar

5 bar

100%

Teejet DG 110 03

50%

100%

100%

96%

100%

100%

100%

Albuz AVI 110 03

75%

100%

Lechler ID3 120 03

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Agrotop Airmix 110 03

100%

50%

Lechler IDKT 120 03

100%

100%

100%

100%

50%

100%

100%

100%

100%
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Onkruiddruk in Nieuwenhove (uitgedrukt in absoluut aantal onkruiden per m² in de controle op 05/07/2019):
18 perzikkruid; 10 melganzevoet; 5 Italiaans raaigras; 3 duivenkervel; 3 zwaluwtong; 2 hanepoot; 2 kamille; 2
kweek. In totaal 45 onkruiden per m².
2
Onkruiddruk in Bottelare (uitgedrukt in absoluut aantal onkruiden per m² in de controle op 25/06/2019): 72
melganzevoet; 44 muur; 30 kruiskruid; 27 akkerviooltje; 7 kamille; 5 zwaluwtong; 3 melkdistel; 2 straatgras. In
totaal 190 onkruiden per m².
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Door het uniforme resultaat in Nieuwenhove, gecombineerd met een niet-uitdagende situatie,
wordt voor de vergelijking tussen de doppen enkel gekeken naar de bestrijding in Bottelare.
Hierbij geeft een vergelijking tussen de verschillende doppen aan dat het beste gemiddelde
bestrijdingsresultaat wordt verkregen bij Agrotop Airmix, Lechler IDKT en Lechler ID3 (resp.
98.5, 97.5 en 97.75%). Het verschil met de andere objecten is echter klein, en het
bestrijdingsresultaat nog altijd goed: Teejet XR 95%, Teejet DG 96.5% en Albuz AVI 96.25%.
De vergelijking tussen verschillende werkdrukken (constant volume) toont aan dat het
algemene bestrijdingsresultaat licht beter is bij het hanteren van een lagere druk (2 bar). Het
verschil is echter klein (gemiddeld 1.25% betere bestrijding bij 2 bar) en niet significant (pwaarde = 0.14). Hou rekening dat slechts een deel van de doppen op hogere druk kunnen
gebruikt worden (Albuz AVI, Lechler ID3, Agrotop Airmix en Lechler IDKT). Vooral de
luchtmengdop Albuz AVI 110 03 (75% driftreductie) scoort beter bij een lagere druk (resp.
97.5% en 95% bij gebruik op 2 en 5 bar).
De vergelijking tussen verschillende spuitvolumes (constante druk) toont aan dat het
algemene bestrijdingsresultaat licht beter is bij het hanteren van een hoger spuitvolume (250
l/ha). Het verschil is echter klein (gemiddeld 1% betere bestrijding bij 250 l/ha) en niet
significant (p-waarde = 0.14). Het resultaat is echter wel uniform voor alle spuitdoppen en is
het grootst voor de referentiedop (spleetdop Teejet XR 110 03): 93% bij 180 l/ha en 97% bij
250 l/ha.

Figuur 8. Uitleg ivm doppen en proefopzet proef driftreductie in Nieuwenhove bij de proefveldrondgang
op 15 juni 2019

4. Conclusie
De onkruidbeheersing bij de verschillende objecten was algemeen goed bij de
verschillende objecten met evenwel afhankelijk van de druk en spuitvolumes kleine
verschillen. Driftreducerende doppen kunnen met succes ingezet worden in maïs en
dit in uitdagende omstandigheden naar onkruiddruk.
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