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Luchtondersteuning
zottder
op het

invloed
spuitbeeld

Spuiten met Iuchtondersteuning is de oudste techniek die ingezet kan worden
voor een effectieve bedekking van de gewassen in combinatie met reductie
van drift. lnmiddels is driftreductie een van de technieken die geschikt is om te
voldoen aan regels voor driftreductie. "Maar" ,"gt Dirk van de Meer van MB

techniek "met lucht moet.ie niet gaan blazen want dan blaas je het middel er
vooral af'.

Van de Meer is 38 laar geleden op het idee geko-

men van luchtondersteuning na een bezoek aan een

Deense loonwerker. En heeft samen met deze loon-
werker de Turbulance luchtondersteuning ontwik-
keld. Belangrilke bewustwording was een gezamenlijk

bezoek aan de doppenfabrikant Teejet in Amerika.
Deze wees uitdrukkelijk op het feit dat de doppenfa-

brikant er alles aan doet om het spuitbeeld van een

dop in de breedte verdeling optimaal te krijgen. De

leidde tot de conclusie dat nooit het gevormde spuit-

beeld stuk mag worden geblazen: "luchtstroming is

zeer onbetrouwbaar en niet te controleren" drukte
de doppenfabrikant hun op het hart gedrukt.

die ervaring het inzicht gecreëerd dat luchtcircula-

tie kan leiden tot zowel drift als een niet effectieve

bespuiting. En luchtcirculatie is meer dan wind. Boven

percelen ziln allerlei luchtstromen: veroorzaakt
door opwarming van het gewas, luchtstromen door
omgeving en de 'normale'wind. De luchtbewegingen

nemen druppels mee die op het gewas terecht had-

den moeten komen.
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Turbulance luchtondersteuning beihvloedt dan ook
niet het spuitbeeld, de indringing of de richting van

het spuiwloeistoí. Turbulance luchtondersteuning

creëert een luwte/vacuiim waardoor windbewegi n-

gen geen invloed hebben op het spuitbeeld van de

doppen. Van der Meer is overtuigd van de effectivi-

teit van de beschikbare doppen en de verdeling van

de doppen. De doppen zijn afdoende getest door de

leveranciers van de doppen. Het beihvloeden van het
spuitbeeld leidt ofwel tot te veel luchtcirculatie waar-
door er een ongelilke verdeling ontstaat ofwel blaast

de lucht de spuitvloeistof op de grond, ofiarel wordt
de lucht voorbil het gewas geblazen en is er hele-

maal geen plantbedel<king. Ook is het mogelijk dat je

zoveel turbulentie creëert zodat dat de machine "er
onder" komt te zitten. Van der Meer heeft jaren als

loonwerker op spuitmachines gezeten en heeft vanuit
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De Turbulance luchtondersteuning zorgt voor een

luchtgordijn waarmee alle externe windstromen
worden uitgeschakeld De spuitdoppen opereren
in een luwte en er ontstaat een vacuiim tussen het
spuitbeeld en de gemaakte luchtstroom. Daardoor
kan het iuiste spuitbeeld worden gecreëerd dat nodig

is om een effectieve bestrijding te realiseren. De
basis gedachte in spuitresultaat is: "breng druppels

met middel op de plek waar het werken moet op het
moment dat het werken kan". Deze kerngedachte

brengt Klaas Meilaard naar voren. Meilaard is samen-

werkingspartner van Van der Meer en docent van

veel spuitlicentieverlengingscursussen. Hij formuleert
de essentie van spuiten: "een gewas bespuiting met
wat voor middel dan ook moet op de iuiste plaats

komen in druppels die bij het middel passen. Dat
geldt voor alles wat toegediend wordt zoals bladvoe-

ding, chemische, biologische of plantversterkende

middelen. Daar is veel meer kennis van nodig, juist nu

het middelenpakl<et veranderd doordat vertrouwde
middelen wegvallen en alternatieve middelen worden
ingezet.
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