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Introductie

• In het kader van het Actieplan Plantgezondheid van BO Akkerbouw 

zijn metingen uitgevoerd aan verdeling, bedekking en indringing 

van  driftarme spuittechnieken.

• Telers kunnen met aangepaste teeltvrije zones en een juiste keuze 

van technieken voldoen aan de wettelijke eisen om driftemissies te 

reduceren

• Deze presentatie geeft een overzicht van de belangrijkste 

aandachtspunten, voorschriften, resultaten van de metingen en 

adviezen voor dop- en techniekkeuze voor komend seizoen, mede 

in relatie tot drukregistratie eisen 

• De metingen zullen in 2020 worden herhaald in combinatie met 

effectiviteitsmetingen in praktijkgewassen.



Keuze spuittechniek ?

Optimale bedekking/indringing

- Type gewas /onkruid

- Eigenschappen middel

- Druppelgrootte & spuitvolume

- Weersinvloeden

Algemeen Activiteitenbesluit

- Standaard teeltvrije zone’s

- Minimaal 75% DRT hele perceel

- Druk Registratie Voorziening ?

(diverse ontheffingen)

Extra eisen driftklasse etiket ?

- DRT   90 /  95  / 97,5 %

- Soms extra teeltvrije zone

- t.a.v. watergangen

en/of overige perceelsranden



+ evt. éxtra op etiket    (>75 %) *

✓ langs perceelsranden,  t.a.v. "niet-doelsoorten“

➔ eisen aan spuittechniek  +  eventueel teeltvrije zone 

Restricties drift,  óók:    extra eisen etiket !

Algemeen

✓ eisen  Activiteitenbesluit

➔ min. 75%* driftreductie  +  teeltvrije zone afh. gewas

* op gehele perceel

+ evt. éxtra op etiket   (> 75 %) *

✓ langs watergangen

➔ eisen aan spuittechniek  +  eventueel teeltvrije zone 



Middelen met extra eisen driftreductie,  o.a. ……

90 + % 95 % 95 + % 97,5 % 97,5 + %

Olie-H  /

Kompaan (A)

90% + 1,5 mtr

Opus Team (W)

tm 1 l/ha = 90%

> 1 - 1,5 = 95%

Primstar (A)

graan/grasland:

>1,5-1,6 ltr  = 90%

>1,6-1,8 ltr = 95%

Bonalan (W)

Challenge (W)

bij max. 2 ltr 90%

Prosaro Plus (W)

Pilot  (A)

Pirimor (W)

Spyrale (W)

óf  90% + 1 mtr

Xanadu (A)

Citation  (A)

Omnera (A)

Agil  (A)

Centurion Plus (A)

óf  75% + 2,75 mtr

Decis Protech (A)

óf  75% + 1,75 mtr

Fox 480 SC  (A)

óf  90% + 1,5 mtr

óf  75% bij < 1,5 ltr

Thiovit Jet  (A)

óf  75% + 1,75 mtr

Benevia (A)

spec app + 2 mtr

Movento (A)

spec app

óf 75% + 2,25 mtr

Tavas  (A)

97,5% + 1,5 mtr

(A) randen algemeen / (W) watergangen   //  middelen met 90% =  divers !



Activiteitenbesluit &  Akkerbouw ?

✓Teeltvrije zone’s langs watergangen: 

▪ aardappel, uien, peen:             1,5 mtr

▪ granen, graszaad, biet, overig:   0,5 mtr

▪ grasland / onbeteeld land:   50 cm spuitvrij

✓Veldspuit :   gehele perceel        

▪ min. 75 % DRT /  kantdop  /  dophoogte max. 50 cm

✓Drukregistratie!    Per 1-1-2020

▪ Diverse uitzonderingen:  afhankelijk spuittechniek

✓ ook optie:  verdubbeling teeltvrije zones   (Act. besluit)

▪ Doppenlijsten herzien !     (eraf:  erkenningen < 2 bar)



Overzicht teeltvrije zone’s  (vanaf 2020)

Teelt Techniek 
drift %

Mét DRV
/ techniek+

Zonder DRV
/ techniek+

Langs watergangen

Aard, Ui, Peen / bollen / prei /.. 75% 1,5 mtr 3 mtr

,, 90% (altijd) 1  mtr 2  mtr

,,      mét ontheffing* 75% 0,5 mtr 1 mtr

Overige gewassen 75% 0,5 mtr 1 mtr

Onbeteeld land  &  grasland 75% 0,5 mtr ** 1  mtr **

Langs droge sloten

Aard, Ui, Peen / bollen / prei /.. 75% - 1,5 mtr

,, 90% (altijd) - 1  mtr

Overige gewassen 75% - 0,5 mtr

Onbeteeld land  &  grasland 75% - 0,5  mtr **

*      Ontheffing:  aanvraag mogelijk bij talud > 3 mtr  (beschikking Waterschap)
**    Spuitvrije zone



Drukregistratie  - eisen apparatuur

• Tijdsduur:

‒ min. 1 uur van laatste bespuiting bewaren

‒ min. 1 waarneming per 10 seconden

• Druksensor

‒ nauwkeurigheid: max. 0,1 bar afwijking vloeistofdruk

‒ luchtvloeistofdoppen: luchtdruk max. 0,35 bar afwijk.

• Overig:

‒ automatisch in werking bij start bespuiting

‒ alleen registratie spuitdruk op moment van spuiten

‒ kan niet handmatig worden uitgezet

‒ DRV moet in het veld kunnen worden afgelezen



Verplichte drukregistratie  - stand nov. 2019

• Technieken met ontheffing (o.a.):

‒ Luchtondersteuning  (Hardi Twin Force / divers)

‒ Sleepdoek               (WingsSprayer / Dubex Wave)

‒ MagGrow

‒ verlaagde boomhoogte, i.c.m. 25 cm dopafstand  

• Overige opties voor ontheffing:

‒ alles dubbele/extra teeltvrije zone  (Activiteitenbesluit)

‒ altijd gebruik doppen 75-95% bij ≥ 3 bar

• Luchtvloeistofdoppen  (o.a. Airtec / HTA)

‒ zowel luchtdruk áls vloeistofdruk meten

➔ ook ontheffing bij overal dubbele/extra teeltvrije zones



Verplichte drukregistratie  - stand nov. 2019

• Ontheffing bij verdubbeling teeltvrije zones ?

‒ langs watergangen: 

▪ verdubbeling t.a.v. standaard eis Activiteitenbesluit 

‒ langs droge sloten ?   (droog 1 april – 1 oktober)

▪ 1x de zone als bij watergang

Bijv:  1,5 mtr => 3 mtr



Situaties teeltvrije zones  - stand nov. 2019

Talud > 3 mtr?

Mogelijke 
versmallling 

teeltvrije zone; 
verschilt per 
waterschap !



Wat mag op een teeltvrije zone?

‒ Op teeltvrije zone mag niet hetzelfde gewas staan

als op het gewasperceel  (grasland uitgezonderd) 

▪ ander gewas mag wel; míts niet volvelds gespoten

▪ wel pleksgewijs (max. 10% oppervl. / afgeschermde dop)

met middelen die in dit ander gewas staan toegestaan 

‒ Invulling als niet-beteeld (braak) ?

▪ alleen pleksgewijze chemische onkruidbestrijding

▪ herbiciden toelating akkerranden /  afgeschermde spuitdop

‒ Invulling als gras ?

▪ als teeltvrije zone (zie boven)  / als teelt  (50 cm spuitvrij) 



Watergang  / Overige perceelsrand ?

Sloot (nat)

Perceel wintertarwe

Teeltvrije zone ?

0,5 mtr  of  1 mtr

óf  

breder afhankelijk 

evt. aanvullende 

eisen etiket middel
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Teeltvrije zone:

0 mtr of 0,5 mtr

óf  breder afh. 

etiket middel

Perceel 

consumptie-aardappel

Overige perceelsrand:  o.a. bomen / berm / natuur divers 

Teeltvrije zone ?

afhankelijk evt.

aanvullende eisen

etiket middelen

Teeltvrije zone:

0 mtr of 1,5 mtr

óf  breder afh. 

etiket middel



erkenningen < 2 bar (oranje):   vervallen in 2020

DRD lijst,    1 januari 2020,   o.a …..



erkenningen < 2 bar:   vervallen in 2020

DRD lijst,    1 januari 2020,   o.a …..



Geen DRV bij altijd gebruik dop 75-90% ≥ 3 bar (1)

DRD lijst,  1 januari 2020;    o.a.:

Spuitbeeld  ??    /    Voor 95% DRD nu geen erkenning !



Geen DRV bij altijd gebruik dop 75-90% ≥ 3 bar (2)

DRD lijst,  1 januari 2020;    o.a.:

Spuitbeeld  ??    /    Voor 95% DRD –DRV nu geen erkenning 
!



Geen DRV bij altijd gebruik dop 75% ≥ 3 bar (3)
DRD lijst,  1 januari 2020;    o.a.:



Driftreductie & overzichten ?

http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/emissiebeheer/agrarisch/open-teelt/driftreducerende/

http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/emissiebeheer/agrarisch/open-teelt/driftreducerende/


DRT lijst,    15 oktober 2019,   o.a …..



Airmix 110-03     210 ltr      
75 %

2 
bar

Airmix 110-05    320  ltr     
90 %

2 
bar

TDXL 120-06    320ltr        
95 %

2 
bar

Drift reductie 
klassen en 
verschillen in 
bladbedekking

Onderzoek iov BO 
Akkerbouw



Techniek

(zie ook www.helpdeskwater.nl)

75

%

90

%

95

%

97,5

%

99

%

DRV

Veldspuit  +  75% dop     ( 2-3 bar op DRD lijst) x ja

Veldspuit  +  90% dop     ( 2-3 bar op DRD lijst) x ja

Veldspuit  +  95% dop     ( 2-3 bar op DRD lijst) x ja

,,                +  extra teeltvrije zones (x) (x) (x) -

,,                +  DRD erkenning  ≥ 3 bar (x) (x) - -

Airtec / HTA / Twinfluid +  ca. 0,3-0,35 bar lucht x ja

,,                   +  extra teeltvrije zones x -

Mag Grow  (40 cm boomhoogte)   +   95% dop x -

Verlaagde spuitboom  (25 cm dopafstand)

+ DRD 50% max. 90° tophoek /  ID 90-015 
x -

Verlaagde spuitboom   +   luchtondersteuning

+ dop M resp.   DRD 50% max.90° tophoek /  ID 90-015
x x -

Luchtondersteuning overig +  50%  resp.  90% dop x x -

,,         Hardi twin    +  dop M  resp. 50% dop x x -

,,         Hardi twin    +  75% dop x -

WingsSprayer / Wave   +  dop F  resp. 50% dop x x -

Spuittechniek   &    bedekking blad ?    (concept)

Bedekking

++

+(+)

0

++  /  +   (75 / 90)

++ tot 0  (75 / 95)

+++ tot 0  (75 / 97,5)

+++

++++(+)   bij 90 %

+++ bij 97,5 %

+++ /    +(+)

++++(+) /   +++

++

++(+++)*  /   +(++)*



Test spuittechnieken demo spuit

Verdeling, bedekking, indringing en effectiviteit

Demo en onderzoek in opdracht van BO Akkerbouw



Test spuittechnieken demo spuit



Demometingen september 2019 Lelystad

26

Nummer systeem / machine type dop tophoek GPM boomhoogte 
(cm boven 

gewas)

DRD DRK geteste 
spuitdruk  (bar)

rijsnelheid 
(km/h)

spuitvolu
me (l/ha)

dopafstand 
(cm)

1 Spuitdop conventioneel Airmix 110 03 50 75 2 5,5 210 50

2 Spuitdop conventioneel + Squall Airmix 110 03 50 90?? 2 5,5 210 50

3 Spuitdop conventioneel ID 120 03 50 75 4 7,8 210 50

4 Spuitdop conventioneel ID 120 03 50 90 3 6,7 210 50

5 Spuitdop conventioneel Airmix 110 05 50 75 3 7,4 320 50

6 Spuitdop conventioneel Airmix 110 05 50 90 2 6 320 50

7 Spuitdop conventioneel TDXL 110 06 50 95 2 7,2 320 50

7a Spuitdop conventioneel TDXL D 110 03 50 ?95 2 5,5 210 50

8 Maggrow John Deere Hypro ULD 120 04 40 90 95 3 5,9 320 50

8 Maggrow John Deere TDXL 110 06 40 95 97,5 2 7,2 320 50

9 Verlaagde boomhoogte; Kuhn ID (oud) Ceram 90 015 30 50 90 3 6,7 210 25

10 Verlaagde boomhoogte Horsch IDKN/IDKT 120 03 30 50 90 2,5 8 320 25

11 Airtec 40 Delvano 50 95 5/0,3+0,35 8 150 50

11a Airtec 40 Delvano 50 95 5/0,65+0,35 8 150 50

12 Wingssprayer Kverneland AVI 110 015 0 50 99 4 7,8 210 25

13 Wave Dubex Airmix 110 02 0 50 99 2,4 8 210 25

14 Verlaagd boomhoogte en lucht Mazotti AD druppel M 90 02 30 M 90 3 5,9 320 25

15
Verlaagde boomhoogte en lucht 
Mazotti IDK 90 02 30 50 97,5 3 5,9 320 25

16 Kyndestoft luchtondersteuning CHD ID3 POM 120 03 50 90 95 3 6,7 210 50

17 Verlaagde boomhoogte en lucht Agrifac IDK 90 025 30 90 97,5 3 7,3 320 25

18 Luchtondersteuning Twinforce Hardi Airmix 110 025 50 50 97,5 5 7,2 210 50



Breedte verdeling checken !!

Aanzienlijke verschillen in regelmaat breedteverdeling!!



Bedekking spuittechnieken

De bedekking en indring kan woden

vastgelegd met:

• Fluoriscerende vloeistof

• Watergevoelig papier

28



Driftarme doppen =>90% en bij 3 bar
(geen DRV nodig)

• Agrotop TDXL 110-04 of TDXL 110-05, 3 bar

• Hypro Ultra Low Drift ULD 120-04, 3 bar

• John Deere PSULDQ 2004A, 3 bar

• Lechler ID- 120-03 POM of 120-04 POM, 3 bar

• Lechler PRE 130-05 6 bar (grof)

• Teejet TTI60-110-03 of 110-04 VP, 3 bar

29
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Resultaten metingen bedekking en 
indringing driftarme doppen 

90 % of hoger



Airmix 110-03  210 ltr  75 %

2 bar

Airmix 110-05, 320 ltr  90 %

2 bar

TDXL 120-06    320ltr 95 %

2 bar

Toplaagbedekking
Driftreducerende doppen 
van de DRD lijst in 
verschillende reductie klassen

Toplaag bedekking verschillende reductieklassen



Airmix 110-03 -210ltr -75%

ID-120-03 -210ltr - 90% 

2 bar

3 bar

Airmix 110-05, 320 ltr  90 %

2 bar

Doppen met 90% driftreductie op 3 bar



Indringing en bedekking open 
aardappelgewas Drenthe 2019





Spuitbeelden 90% DRD doppen 3 bar

Beelden: A. van Kooten, Bayer

Dosering bij 7 km/uur: 110-05: 378, 120-04: 204 en 120-03:271 ltr/ha

Teejet TTI60 
nog te bepalen)



Kwantificering bedekking ILVO/INAGRO 2019
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Aanzienlijke verschillen in mate van bedekking tussen 
doppen en doseringen watergebruik



300 - 350 ltr/ha

Agrotop Airmix  110-05

90  %    (2 bar)

200 - 225 ltr/ha

Agrotop Airmix 110-03  /  TeeJet AIXR 025

75 % (2 bar)

Gangbare veldspuit:   doppenkeuze 2020  o.a.

?

Lechler ID (pom)   120-03

75 % (4 bar)  /  90 % (3 bar)

Agrotop TDXL 110-05

95 % (2bar)  /  90% (3 bar)

Nog grover!

150 - 200 ltr/ha

Lechler IDKT  02 / 025

75 % (3 / 2 bar)

- Met DRV
- Zonder DRV 

+ aanpas álle zones



300 - 400 ltr/ha

Lechler ID (pom)  120-05

75 %  (6 bar)    /  90%  (3 bar)

225 - 275 ltr/ha

Agrotop Airmix 110-04

75 %  (4 bar)

Gangbare veldspuit:  doppenkeuze ≥ 3 bar ?  o.a.

?

Lechler ID (pom)   120-03

75 % (4 bar)   /  90 % (3 bar)

Hypro ULD 120-04

75 % (8 bar),/ 90 % (3 bar)

Geen dop op lijst  !

95 %

150 - 200 ltr/ha

Lechler IDKT  120-02

75 %  (3 bar)

o.a.
* Centurion 1,5 mtr biet
* Movento 2,25 mtr

peen / witlof

- Zonder DRV
&  geen / beperkt*

aanpas zones



Verlaagde boomhoogte 30 cm en 25 cm 
dopafstand voor min 90% DRT 

• Nu wettelijke eis om doppen te gebruiken 

met DRD 50% of hoger en tophoek max 

90 graden of Lechler ID 90-015 

(of grotere maat mits max 3 bar)

Daarnaast test uitgevoerd met 

• Met Lechler IDKT/IDKN 120-03

(ivm 90% driftreductie vermelding op Duitse lijst
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Breedteverdeling 120 graden Lechler 
IDK/IDKT  op boomhoogte 30 cm en 25 cm 

afstand



Airmix 110-05 - 320ltr - 90% ID 90-015 + 30cm - 320ltr - 90% 

IDKN + IDKT 120-03 + 30cm –
320ltr- 90% of hoger AD 90-02 +lucht+30cm - 320ltr - 90%

2 bar 3 bar

2,5 bar 3 bar

Niet op de DRT en DRD

Toplaag bedekking verlaagde spuitboom 





Eisen driftklasse ≥ 90%  &  behoud effect  ?

> 90 %  ??



Drift Reducerende Technieken met 
95 % DRT
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Maggrow + Hypro 120-04  320 ltr  95% Airtec 40     150 ltr 95% 

ID-120-03 + lucht      210ltr   95% TDXL 120-06     320ltr      95%

3 bar 5/(0,6)bar

2,5 bar 3 bar



Technieken met 
lucht vloeistof doppen

47



Airtec AirJet / TwinFluidHTA

• Tot nu toe:  max. 95% DRT   (november ‘19)

• Standaard  is drukregistratie nodig,   

=   ténzij ook overal:

- verdubbeling teeltvrije zones langs watergangen

- standaard teeltvrije zone langs droge sloot



Luchtvloeistofdoppen & DRD-lijst  (01-01-2020, o.a.)

….. + meer opties op lijst   /   max. 0,35 bar afwijking in lucht !
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Drift Reducerende Technieken met 
99% % DRT Wingssprayer of Wave
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AVI 110-015+Wing   210ltr    99%

AVI 110-015+Wing    210ltr  
90%   (boven gewas)

Airmix 110-02+Wave  210ltr   99%

4 bar 2,4 bar

4 bar

AVI + Wing en Wave: is met 
de Wingssprayer in en Wave licht 
in het gewas afsteunend: matige 
verdeling en bedekking gewas 
door terugverend gewas
AVI + wing onder: is met 
wingsprayer net boven het 
gewas: wel een mooie verdeling 
en bedekking



Drift Reducerende Technieken met 
97,5 % DRT met luchtondersteuning 

of vloeistof magnetisering
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TDXL 110-06 +Maggrow - 320ltr- 97,5% 

IDK-90-025 +lucht- 320ltr- 97,5% Airmix 110-025 +lucht- 210ltr- 97,5%

AD 90-02 +lucht+30cm - 320ltr- 97,5%

2 bar 3 bar

3 bar 5 bar





Belangrijkste conclusies

• Visuele vergelijking van bedekking en indringing is moeilijk en 

niet kwantificeerbaar nog niet te relateren aan effectiviteit 

bespuiting.  

• Met driftarme doppen in DRD 90% of hoger moet bij kritieke 

bespuitingen als LDS in bieten  een onvolledige effectiviteit 

worden verwacht

• Bij de Wingssprayer en Wave is toplaag bedekking goed bij net 

raken van het gewas en matig bij sterk in het gewas afsteunen

van het sleepbord

• Bij luchtondersteunde technieken is een goed bedekking en 

indring mogelijk, maar driftreductie, bedekking en indringing 

sterk afhankelijk van instellingen en ervaring gebruiker 

57

Zie ook technische rapportage demo metingen 2019



Onderzoeksresultaten en
praktijkervaringen werking en 

effectiviteit technieken 
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Luchtzak of WingsSprayer  &  ervaringen  ?

• Spuittechniek

‒ goede bedekking door mogelijkheid fijne druppels

‒ goede indringing door effect luchtstroom

‒ Wing/Wave:  effect mate van afsteuning op gewas ?

• Meer werkbare uren

‒ minder water per ha   /  bij wat meer wind mogelijk

• Besparingen in doseringen:  mogelijk / nodig

‒ vooral contactherbiciden  

‒ minder bij fungiciden ?   (i.v.m. duurwerking)

‒ gemiddeld 15 - 20 %



Proef UIKC Rusthoeve, 2019



Proef UIKC Rusthoeve, 2019



April 2019: 



Toekomstvisie 2030:   voorstellen o.a. 



Welke spuittechniek pas het best op 

ons bedrijf ?

➢ Gebruiken we middelen met 95-97,5% driftreductie ?

➢ Hoge eisen aan bedekking & indringing ? 

➢ Bredere teeltvrije zones wel/niet toepassen ?

➢ Zijn we aan bepaalde boombreedte gebonden ?

➢ Hoe dik is de portemonnee?

Zie ook keuzeschema Delphy najaar 2019, apart document
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Beslisboom techniekkeuze
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Aandachtspunten

• Bepaal zelf eens spuitbeeld, bedekking en 
indringing bij eigen instellingen

• Emissiereductie sterk afhankelijk van juiste 
instelling en gebruik techniek

• Houdt goed rekening met weer, wind, 
windrichting,.. Ook irt effectiviteit

• !! Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid 
vermijden emissies en deposities gwb voor 
behoud middelen



Uitgebreid overzicht regelgeving en gwb advies



Vragen?
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Nadere informatie bij adviseurs 
Delphy in uw regio

Of H. Krebbers, 
h.krebbers@delphy.nl, 06-53400066

mailto:h.krebbers@delphy.nl

