
 Controleer regelmatig het dopdebiet:
 Vang met meetzakjes of maatbekers de vloeistof van elke dop op gedurende 1 minuut.
 Vergelijk het opgemeten dopdebiet met de nominale waarde (bij zelfde druk).
 Vervang de doppen indien afwijking >10%.

AANDACHTSPUNTEN

WITLOOFWORTEL
BEHANDELINGSINSTALLATIE

Na het gebruik
 Trek steeds zuiver water door de pomp (inwerken van spuitmiddelen op membranen) en door de spuitboom 

(vermijden van afzetting van gebruikte spuitmiddelen en dus verstoppingen).
 Verwerk de spuitresten en het reinigingswater op een correcte wijze (fytobak, biofilter…).

 Gebruik enkel toegelaten gewasbeschermingsmiddelen – te checken op fytoweb
 Draag persoonlijke beschermingsmiddelen (nitril handschoenen, overall…).
 Controleer geregeld de spuitdruk op de manometer. Een trillende naald kan 

wijzen op problemen (luchtklok, pomp, lekken…). 

Tijdens het gebruik

Vóór het gebruik

 Bereken nauwkeurig de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof:

 Kies voor een spuitboom boven een rollenbaan of transportband. 
 Vermijd stationaire bespuitingen boven de pallox. 

Spuitinstallatie

Spuitvolume (L/ton) =
60 x σ dopdebiet (L/ min)

verwerkingssnelheid (ton/ u)
Advies: ca. 10 L/ton 

 Controleer vóór elk gebruik de goede werking van de spuitinstallatie:
 Controleer visueel op lekken, spuitbeeld individuele doppen, ingestelde spuitdruk.
 Reinig of vervang de doppen en filters indien nodig. Gebruik een zachte borstel of perslucht.

 Spuitboomconfiguratie:
 Gebruik luchtmengdoppen bij de juiste druk.
 Monteer kantdoppen aan de uiteinden.
 Stel aantal doppen, tophoek, dopafstand en 

spuitboomhoogte af op de te bespuiten 
breedte en het benodigd spuitvolume.

 Monteer anti-drup dophouders.
 Voorzie een correct werkende manometer, zo 

dicht mogelijk bij de doppen. 
 Scherm de spuitboom af om contaminatie van 

de omgeving tegen te gaan.
 Vermijd puntvervuiling door het opvangen van de restvloeistof met opvangbak of goten. 
 Laat de installatie driejaarlijks keuren door de Dienst Keuring Spuittoestellen (verplicht).

Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van het demonstratieproject: ‘Witloof en IPM 2.0’, met steun van het Departement Landbouw en 
Visserij van de Vlaamse overheid en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. www.vlaanderen.be/pdpo
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