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Projectdoelstellingen 
Dit onderzoek wil een interactieve en gebruiksvriendelijke softwaretoepassing ontwikkelen 

die kan gebruikt worden om de verdeling van gewasbeschermingsmiddelen in boomgaarden 

te verbeteren zodat een reductie mogelijk is van   

 het percentage van vruchten die de MRL’s overschrijden (gestegen van 3.3% in 2004 tot 

7.3% in 2006, FAVV), 

 de totale hoeveelheid gebruikte GBM (670 ton actieve stof voor de totale fruitteelt in 

2004, VILT), 

 het risico op milieu- en gezondheidsschade door drift van GBM (
1
), 

terwijl de biologische efficiëntie van de gewasbescherming wordt gewaarborgd. 

Dit willen we bereiken door het ontwikkelen van een generieke methodiek die rekening houdt 

met de combinatie van toestel- en dopinstellingen, plantsystemen, omgevingscondities en 

ziekte- en plaagverspreiding, om te komen tot een uniformere GBM verdeling in de boom 

(vandaag wordt vaak meer dan 300% variatie vastgesteld), een reductie van het aantal 

bespuitingen en een vermindering van drift. 

 

Toepassingssystemen en -methoden (keuze en instelling van toestel en dop) bij verschillende 

gewas-, omgevings- en klimaatcondities worden onderzocht om de haalbare residu- en 

dosisreductie te bepalen zonder verlies aan biologische efficiëntie op lange termijn, en voor 

de geldende driftreducerende maatregelen. Computational Fluid Dynamics (CFD) modellen 

worden gecombineerd en gevalideerd met experimenten om de complexe interactie tussen de 

verschillende parameters fundamenteel te onderzoeken, zodat het toepassingsproces kan 

gestuurd en geoptimaliseerd worden binnen een relevant wettelijk en commercieel kader. De 

vertaalbaarheid van reductiescenario’s naar de praktijk wordt op een vereenvoudigde en 

pragmatische manier bereikt via richtlijnen, en een softwaretoepassing met gereduceerd 

model dat door tuinbouwers, fabrikanten, overheid en consumenten kan gebruikt worden om 

zelf reductiescenario’s te evalueren. 

 

De volgende deeldoelstellingen worden onderscheiden: 

 Onderzoeken van het toepassingsproces in boomgaarden op basis van bestaande gegevens 

en metingen in gecontroleerde en veldomstandigheden. De interacties tussen 

machineontwerp, -instellingen, dopkarakteristieken, omgevingscondities, biologische 

gradiënten en plantsystemen worden bepaald. 

 Ontwikkeling en validatie van een simulatiemodel voor het voorspellen van 

spuitvloeistofverdeling in en rondom boomgaarden in relatie tot machineontwerp, -

instellingen, dopkarakteristieken, omgevingscondities en plantsystemen. 

 Opstellen van duurzame reductiescenario’s en evaluatie van de biologische efficiëntie en 

haalbaarheid in de praktijk op basis van de meetgegevens en het simulatiemodel. 

                                                 
1
 De gemiddelde perceelsgrootte van boomgaarden in België wordt geschat op 10000 m², waarvan 3600 m² 

perceelsrand met een breedte van 10 m, en waarvan 900 m² perceelsrand met driftrisico (1/4 van het totaal). Bij 

ongeveer 9% van het Belgische peer- en appelareaal is er dus naar schatting risico op drift. Dit stemt overeen 

met 3000 ha of 6 ton actieve stof. Op basis van wetenschappelijke studies (Jaeken et al., 2003) kan de 

hoeveelheid drift met een standaardbespuiting van de perceelsrand met breedte 10 m geschat worden op 5% of 

0.3 ton actieve stof (gem. dosis van 2 kg/ha). Drift kan gereduceerd worden tot 1% of 0.06 ton actieve stof met 

een driftreducerende spuittechniek. De reductie van de emissie van pesticiden kan dus op ongeveer 0.24 ton/jaar 

actieve stof geschat worden. 
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Dit project richt zich op appel en peer, die het hoofdaandeel uitmaken van het Belgische 

tuinbouwareaal met meer dan 16.000 ha van een totaal van 20.600 ha.  

 

Het project is onderverdeeld in verschillende werkpakketten (WP’s) met specifieke 

doelstellingen. De algemene structuur van het project wordt weergegeven in Figuur D.1. In 

WP 1 verzamelen en analyseren we de relevante gegevens van GBM toepassingen in de 

praktijk, aan de hand van historische datasets en nieuwe metingen. Plantsystemen, 

pestgradiënten, spuittoestel en spuitdoppen zullen gekarakteriseerd worden. Op basis van 

deze gegevens wordt in WP 2 een simulatiemodel ontwikkeld dat de verdeling van GBM 

berekent door de combinatie van de relevante technische en biologische parameters. In WP 2 

zal het model gevalideerd worden aan de hand van gegevens en metingen uit WP 1, en wordt 

een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd naar de belangrijkste invloedsfactoren. In WP 3 wordt 

ten slotte een interactieve tool ontwikkeld die kan gebruikt worden door fabrikanten, 

tuinbouwers, overheid en consumenten om toepassingstechniek te evalueren voor 

verscheidene plantsystemen en worden adviezen voor duurzame reductiescenario’s 

geformuleerd op basis van simulaties, biologische efficiëntieproeven en driftmetingen. De 

doelstellingen en de behaalde resultaten in de verschillende taken van de werkpakketten WP1 

en WP2 worden hieronder toegelicht voor deze periode. Waar mogelijk wordt verwezen naar 

bijlagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur D.1  Structuur van het onderzoeksproject 
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Samenvatting 
Computersimulaties helpen de spuittechniek verbeteren 

Vandaag is er bij spuittechniek niet alleen aandacht nodig voor een optimale bescherming 

van de gewassen, maar ook voor voedselveiligheid, het oppervlaktewater, naburige teelten en 

de omgeving in het algemeen.  

 

Hiervoor werkten onderzoekers van KULeuven, pcfruit en ILVO samen in een IWT 

landbouwkundig onderzoeksproject, dat dit jaar afloopt. Centraal in het project is een 

computermodel dat toelaat het spuitproces te berekenen voor verschillende designs en 

instellingen van spuittoestellen en doppen. 

 

Spuittechniek 2.0 

De voorbije 50 jaar zijn de gewasbeschermingsmiddelen (GBM) voor de fruitteelt sterk 

geëvolueerd. De gebruikte hoeveelheden actieve stof werden steeds kleiner en ze hebben een 

specifieke in plaats van een algemene werking. Bovendien zorgen de strenge erkenningseisen 

er voor dat gewasbeschermingsmiddelen steeds veiliger worden.  

Het technische toepassingsproces is echter, met uitzondering van de spuitdoppen, in de loop 

der jaren niet wezenlijk veranderd. Verbetering op deze vlakken gaat traag. Het 

toepassingsproces wordt immers beïnvloed door spuittechnische, plantspecifieke, 

klimatologische en omgevingsparameters. Tot op heden is men er niet in geslaagd het proces 

te ontrafelen of nauwkeurig te beschrijven. 

 

De doelstelling van dit project is de verdeling van GBM in boomgaarden te verbeteren, zodat 

een reductie mogelijk is van MRL-overschrijdingen en de hoeveelheid en drift van 

gewasbeschermingsmiddelen. De onderzoekers volgden hiervoor een unieke aanpak door 

gebruik te maken van een computermodel, dat de lucht- en vloeistofstroming tijdens de 

toepassing van GBM in boomgaarden in beeld brengt. De modelontwikkeling wordt 

ondersteund door uitgebreide laboratorium- en veldexperimenten, die de belangrijke 

spuittechnische en ecologische effecten onderzoeken. Dit onderzoek wil voor de praktijk 

adviezen voor een beter gebruik van apparatuur ontwikkelen. Ook komt hierdoor 

simulatiesoftware ter beschikking waarmee men boomgaardbespuitingen kan evalueren en 

optimaliseren. Indien dit onderzoek zou leiden tot de bouw of het ontwerp van nieuwe 

toestellen of onderdelen, zou men ook initiatieven opstarten om die in de praktijk te 

implementeren. 

 

Meten is weten 

Op basis van hun marktaandeel ( database van de driejaarlijkse keuring van spuittoestellen), 

en het milieupotentieel, werden 3 types boomgaardspuiten geselecteerd die zowel bij de labo- 

en veldexperimenten als bij de modellering gebruikt werden: De klassieke axiale 

boomgaardspuit, luchtondersteund en met luchtdeflectorplaten, het dwarsstroom spuittoestel, 

luchtondersteund en met semi-horizontale luchtuitstroom en het spuittoestel met individuele 

blaasmonden dat luchtondersteund met semi-horizontale luchtuitstroom werkt door middel 

van individuele luchtuitlaatopeningen (Figuur 1). 
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Figuur 1. Spuittoestellen: (a)klassieke axiale boomgaardspuit, (b) het dwarsstroom 

spuittoestel, (c) het spuittoestel met individuele blaasmonden 

 

Het toerental van de aftakas werd bij alle toestellen ingesteld op 540 toeren per minuut. De 

rijsnelheid was 6 km/u en er werd een volume van 530 l/ha nagestreefd. Als standaard 

werden werveldoppen met holle kegel gebruikt op alle toestellen. Daarnaast werden 

driftreducerende luchtmengdoppen geëvalueerd.  

Metingen gebeurden zowel binnen als buiten. De indoor labometingen op ILVO lieten toe het 

lucht- en spuitvloeistofverdelingspatroon van de verschillende toestellen nauwkeurig op te 

meten (Figuur 2). Ook de karakteristieken van de doppen zoals de verdeling van 

druppelgrootte en –snelheid over de spuitkegel werden in kaart gebracht met behulp van de 

laser-dopplertechniek. De outdoor proeven in de fruitaanplantingen van pcfruit lieten toe de 

interactie tussen toestel en teeltsysteem te onderzoeken (Figuur 3). De klassieke 

plantsystemen voor appel en peer werden vergeleken met T-haag en V-haag teeltsystemen 

voor peer. Daarop werden depositiemetingen en driftmetingen uitgevoerd, zowel bij bomen 

met als zonder blad. 

 

 
   (a)      (b) 
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(c) 

Figuur 2. Indoormetingen aan ILVO: (a) luchtpatroon, (b) spuitvloeistofverdeling, (c) Laser-

Doppler installatie voor het karakteriseren van spuitdoppen. 

 

 
(a) 
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(b) 

 

Figuur 3. Veldtesten in boomgaarden van pcfruit: (a) plantsystemen, klassieke snoei bij appel 

(apple classical) en peer (pear classical) en twee specifieke systemen bij peer, de Tiense haag 

(pear T-hedge) en de V-haag (pear V-hedge), (b) testopstelling met opmeten van 

vloeistofverdeling en luchtsnelheidsprofielen. 

 

Modelleren is begrijpen 

Met behulp van het computermodel wordt getracht de invloed van allerlei factoren van een 

bespuiting op de uiteindelijke bescherming van de gewassen beter te begrijpen. De 

belangrijkste parameters die worden opgenomen zijn het type en de afstelling van een 

spuittoestel, de spuitkarakteristieken, de fenologie (diverse stadia gedurende het jaar) en het 

plantsysteem van de boom en de weercondities. Interacties tussen deze parameters bepalen 

uiteindelijk waar de spuitnevel in en rond de boom terechtkomt. Hiervoor werden heel wat 

karakteristieken opgemeten om in het model in te brengen, zowel gekoppeld aan het 

spuittoestel als aan het plantsysteem. De verdeling van de spuitnevel van de klassieke 

werveldop die standaard wordt gebruikt in de Vlaamse pitfruitteelt werd berekend voor de 

vier plantsystemen.  

Het computerprogramma dat de KULeuven ontwikkelde is gebaseerd op een een 

'Computational Fluid Dynamics' model (CFD). Dergelijke modellen simuleren interacties 

tussen zowel vloeistof- als luchtstromen met oppervlakken. Met behulp hiervan wordt in dit 

project de interactie tussen de spuitnevel en de boom of omgeving gemodelleerd. Figuur 4 

toont de opbouw van het model. De geometrie van de bomen en de machine worden als een 

CAD model in de computer gemaakt (deelfiguur a tot c). Vervolgens wordt de luchtsnelheid 

doorheen de bomen als gevolg van de wind en de machine uitgerekend. Daarna volgen we de 

trajecten van de druppels die door de doppen worden verneveld en vinden we waar de 

druppels worden neergeslagen: op de boom, op de bodem of als drift verder weg van de 

boomgaard. Wanneer we hierbij ook nog de kenmerken van de te behandelen ziekte of plaag 

in acht nemen, kunnen scenario's getest worden voor een optimale bestrijding onder gegeven 

weersomstandigheden. Die moeten helpen om het spuittoestel optimaal af te stellen. Hierbij 

denken we bijvoorbeeld aan doppenkeuze, watervolume, rijsnelheid, afstelling van 

deflectoren en snelheid van de luchtondersteuning.  
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Figuur 4. Computermodel van het spuitproces in boomgaard: (a) appelboom, (b) model van 

appelboomgaard, (c) CAD model van boomgaard en spuittoestel, (d) spuitvloeistofverdeling 

bij kale boom, (e) spuitvloeistofverdeling bij bebladerde boom 

 

 

Resultaten  

Met de vermelde meetcampagnes en computersimulaties, verzamelde het project heel wat 

gegevens over de spuittechniek in Vlaamse boomgaarden. Figuur 5 toont in een klassieke 

appelboomgaard het verschil in luchtpatroon van een axiaal en dwarsstroomspuit, Figuur 6 

het verschil in vloeistofverdeling en de bekomen depositie in de boom als functie van de 

hoogte. Terwijl de axiaal spuit (5a) vooral de buik van de boom bereikt, bespuit de 

dwarsstroomspuit (5b) meer hoger gelegen delen van de boom. Dergelijke uitgebreide 

datasets laten ons nu voor het eerst toe kwantitatief naar het spuitproces te kijken en 

scenario’s te ontwikkelen op maat van toestel en boomgaard.  

 

Tussen 30 en 90 % van het gespoten volume komt uiteindelijk op de boom terecht, het hoogst 

voor de spuit met individuele spuitmonden op appel, en de laagste depositie vinden we terug 

op de klassieke spilsnoei bij peer, dat een open bomenrij creëert. Dergelijke uitgebreide 

datasets laten ons nu voor het eerst toe kwantitatief naar het spuitproces te kijken en 

scenario’s te ontwikkelen op maat van toestel en boomgaard. 
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(a) 

 
(b) 

 

Figuur 5. Vergelijking van de luchtstroming en het spuitpatroon van verschillende toestellen 

in een appelboomgaard. (a) luchtstroming en spuitnevel van een axiaalspuit, (b) 

luchtstroming en spuitnevel van een dwarsstroomspuit 

 

 
Figuur 6. Vergelijking van experimentele (rood) en berekende (blauw) 

spuitvloeistofverdeling in de boom, links afkomstig van een axiaalspuit en rechts van een 

dwarsstroomspuit.  
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Driftreductie als belangrijk scenario 

Hoewel studies aantonen dat middelen die in het oppervlaktewater terechtkomen voor 40 tot 

90 % hun oorzaak vinden in puntvervuiling, mogen we drift in de fruitteelt toch niet 

minimaliseren. Wegens het typische zijwaartse spuitpatroon en de fijne druppels die gangbaar 

zijn in fruitteeltbespuitingen, genereren boomgaardspuiten een duidelijk herkenbare 

driftwolk. Deze fijne nevelwolk kan gemakkelijk tientallen meters ver afdwalen buiten het 

perceel. Op die manier kan het oppervlaktewater vervuild worden, rechtstreeks doordat de 

nevel in oppervlaktewater terechtkomt, maar ook onrechtstreeks doordat product dat op de 

weg terechtkomt, afspoelt naar het oppervlaktewater of de riolering. Maar niet enkel het 

oppervlaktewater staat in de kijker. Ook naburige teelten, fiets- en wandelpaden, buren,.. zijn 

factoren die vandaag hun plaats opeisen in het plaatje van duurzaam telen.  

Het vervangen van klassieke doppen door luchtmengdoppen is een belangrijke technische 

ingreep voor driftcontrole. Deze doppen hebben aanzienlijk grotere en tragere druppels. 

Daardoor zijn ze minder onderhevig aan windinvloed, zodat ze mogelijkheden bieden voor 

driftreductie. De vraag is of dit werkelijk aanleiding geeft tot en substantiële voordelen in de 

boomgaard waar veel verschillende factoren spelen. Proeven van pcfruit in opdracht van 

Phytofar wezen uit dat er wat het residu van GBM betreft, geen verschil meetbaar is tussen 

vruchten die behandeld zijn met de verschillende doppen (Project ‘Weg met de wolk’). 

Simulaties met het computermodel van KU Leuven duiden aan dat het driftpotentieel 

inderdaad aanzienlijk afneemt (minstens 50%), maar dat er aandacht nodig is voor depositie 

in en rond de boom. Een oplossing kan de combinatie van verschillende doptypes zijn 

(Figuur 7). Proeven uitgevoerd door pcfruit in boomgaarden bevestigen de bevindingen van 

het model. Driftreducerende doppen leidden tot een reductie van gronddrift met meer dan 10 

m, en een aanzienlijke reductie van de luchtdrift van 30 % tot minder dan 5% om 3 m hoogte  

en 5 m van de laatste bomenrij (Figuur 8). Wat tevens belangrijk is: de depositie en 

uniformiteit in de boom werd niet beïnvloed door de luchtmengdop. 

 
Figuur 7. De effecten van driftreducerende luchtmengdoppen berekend en gevisualiseerd 

voor appelbespuiting. 
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Figuur 8. Gronddrift bij eenzijdige bespuiting van appel, volle boom.  

 

Toekomstperspectieven 

Hoewel de hemel al een beetje opklaart rond de spuitwolk, is er nog veel werk aan de winkel. 

Bij telers bestaat er ondertussen een positieve attitude ten opzichte van luchtmengdoppen. 

Met behulp van het modeleerwerk zal dit onderzoeksproject de toepassingstechniek voor het 

gebruik van luchtmengdoppen verder optimaliseren. Luchtmengdoppen zijn voor de fruitteler 

bijgevolg een veelbelovend hulpmiddel om op een duurzame manier efficiënte bespuitingen 

in de boomgaard uit te voeren en de druk op de omgeving te beperken.  
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Eindrapport 

A. Resultaten 

WP. 1 Praktijkevaluatie 

 

Doelstelling 
Het eerste werkpakket stelt als doel het spuitproces te karakteriseren met nadruk op het effect 

van plantsystemen en de omgevings- en klimaatcondities. Daartoe wordt het spuitproces 

geanalyseerd tot op de ruimtelijke schaal van de individuele boom. Binnen dit werkpakket 

wordt in grote mate aandacht besteed aan het analyseren en combineren van historische 

datasets, afkomstig uit voorgaande projecten, met nieuwe metingen van ontbrekende 

parameters en omstandigheden. Deze metingen worden uitgevoerd in plantsystemen van 

pcfruit en in de gecontroleerde laboratoriumomstandigheden van ILVO. De gegevens en 

inzichten die in dit werkpakket worden verworven dienen als basis voor de ontwikkeling en 

validatie van een simulatiemodel in WP2. Achtereenvolgens worden hieronder de 

verschillende taken toegelicht voor de aspecten spuittechniek, plantsystemen en omgevings- 

en klimaatcondities. 

Taak 1.1 Spuittechniek 

 

Referentiespuittoestellen 

 

Op basis van hun marktaandeel (gebaseerd op de database van de driejaarlijkse keuring van 

spuittoestellen), het milieupotentieel en de beschikbaarheid op pcfruit en ILVO, werden 4 

types boomgaardspuiten geselecteerd die zowel bij de labo- en veldexperimenten als bij de 

modellering gebruikt werden:  

 

 Klassieke axiale boomgaardspuit: luchtondersteund met luchtdeflectorplaten 

 Dwarsstroom spuittoestel: luchtondersteund met semi-horizontale luchtuitstroom 

 Spuittoestel met individuele blaasmonden: luchtondersteunend met semi-horizontale 

luchtuitstroom m.b.v. individuele luchtuitlaatopeningen 

 Tunnelspuit: toestel met volledige omkapping van de bomen en voorzien van 

vloeistofrecirculatie 

 

Van de tunnelspuit werd enkel het luchtsnelheidsprofiel opgemeten (zie verder). Deze 

metingen werden uitgevoerd bij een fruitteler. Aangezien dit spuittoestel noch op ILVO, noch 

op pcfruit beschikbaar was, werden er geen verdere experimenten mee uitgevoerd.  

 

Het aftakastoerental werd bij alle toestellen ingesteld op 540 tpm. De rijsnelheid werd 

uitgaande van de normale praktijk vastgelegd op 6 km/u. Een toegepast volume van 500 l/ha 

werd nagestreefd. 

 

Op basis van hun marktaandeel werd gekozen voor Albuz ATR holle kegel werveldoppen. 

Uit de keuringsgegevens in Vlaanderen blijkt dat bijna 90% van de spuittoestellen in 

Vlaanderen is uitgerust met dit type spuitdop. Afhankelijk van het aantal doppen op het 
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spuittoestel werd een bepaalde dopgrootte en spuitdruk gekozen, zodat het spuitvolume van 

500 l/ha werd benaderd. 

 

Bij de axiale spuitmachine en de dwarsstroomspuit werd tevens de mogelijkheid om twee 

ventilatorsnelheden (hoog/laag) in te stellen, meegenomen in de testen. Bij de axiale 

spuitmachine werden daarnaast twee instellingen van de topdeflector toegepast, namelijk de 

optimale instelling voor een boomhoogte van 3.5 m en een rijafstand van 3.25 m en de meest 

extreem naar boven gerichte afstelling.  

 

De afstellingen van de doppen en deflectoren (vb. dophoek, positionering uitblaasmonden, 

…) werden nauwkeurig opgemeten en gelijkgestemd tussen de spuitmachines van ILVO en 

pcfruit.   

 

In Tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de gebruikte boomgaardspuiten en hun 

configuraties. Figuur 1 toont enkele foto’s van deze spuitmachines.  

 
Tabel 1: Overzicht van de boomgaardspuiten en hun configuraties 

type spuitmachine doptype aa
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axiaal Hardi Condor V ATR oranje 16 6 1,08 6 532 2
b
 2

c
 

dwarsstroom BAB Duoprop ATR oranje 16 6 1,08 6 532 2
b
 - 

individuele monden Hardi Tango ATR rood 10 8 1,73 6 532 - - 

tunnelspuit Lipco ATR geel 20 7 0,86 6 529 - - 
a
 Toepassingsvolume voor een rijafstand van 3,25 m 

b
 Hoge en lage ventilatorsnelheid 

c
 Optimale en extreme deflectorinstelling 

 

 

 
Figuur 1: (a) axiale spuit, (b) dwarsstroomspuit, (c) spuit met individuele monden, (d) tunnelspuit 

 

 

 

Dopkarakteristieken 

 

 

(a) (b) (c) (d) 
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De dopkarakteristieken van de ATR oranje (Hardi Condor V en BAB Duoprop) en de ATR 

rode werveldoppen (Hardi Tango) werden bepaald op basis van debietsmetingen en metingen 

van druppelgroottes en –snelheden.  

 

Debietsmetingen 

 

De aangekochte Albuz ATR werveldoppen werden getest op de debietstestbank van ILVO. 

Enkel de doppen met een vloeistofafgifte het dichtst bij het normdebiet, werden geselecteerd. 

De doppen werden vervolgens verdeeld over de machines van ILVO en pcfruit, zodat op 

beide machines op dezelfde posities doppen gemonteerd zijn met een sterk vergelijkbaar 

debiet. In Figuur 2 en Figuur 3 worden de resultaten van de debietsmetingen weergegeven.  

 

 
Figuur 2: Dopdebieten van de geteste Albuz ATR oranje doppen 
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Figuur 3: Dopdebieten van de geteste Albuz ATR rood doppen 

 

 

 

Druppelgrootte- en druppelsnelheidsverdeling 

 

Hiervoor werd gebruik gemaakt van de PDPA laseropstelling van het ILVO. Met deze 

meetapparatuur is het mogelijk om onder geconditioneerde omstandigheden druppelgroottes 

en druppelsnelheden van spuitdruppels op te meten.  

 

De experimenten omvatten metingen met de spuitdoppen Albuz ATR oranje bij 6.0 bar en 

ATR rood bij 8.0 bar. Van elk type werden 3 doppen geselecteerd na de debietsmetingen 

(laag, gemiddeld en hoog debiet). Het spuitbeeld werd op twee manieren opgemeten: 

 Continue scan: Dit geeft een gemiddelde waarde voor de spuitkegel op een bepaalde 

dophoogte.  

 Puntsgewijze scan: Hierbij wordt één doorsnede van de spuitkegel op een 

systematische wijze opgemeten. Op deze wijze kunnen verschillen in het horizontale 

vlak zichtbaar worden.   

 

Beide metingen werden uitgevoerd op 15, 30 en 50 cm afstand onder de spuitdop. Het 

volledige meetprotocol is bijgevoegd in bijlage 1.1.1. 

 

In Figuur 4 wordt de druppelgrootteverdeling, bekomen na de continue scan van het 

spuitbeeld van Albuz ATR rood en oranje, weergegeven. Uit deze grafiek blijkt dat ATR 

rood bij 8.0 bar (VMD
2
 = 176.7 µm op 50 cm onder de dop) iets grovere druppels geeft dan 

ATR oranje bij 6.0 bar (VMD = 155.8 µm). De verschillen tussen de dopgroottes zijn vrij 

                                                 
2
 Volumetrisch gemiddelde diameter 
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klein door het verschil in spuitdruk. Bij beide doppen worden de druppelgroottespectra 

grover naarmate de afstand tot de dop toeneemt. Waarschijnlijk speelt hier het effect van 

verdamping van de fijnste druppels of een effect van het scanpatroon dat wijzigt bij een 

grotere afstand.   

 

Op het vlak van druppelsnelheden blijkt uit Figuur 5 dat de oranje doppen spuitdruppels met 

lagere snelheden produceren dan de rode doppen. Dit kan verklaard worden doordat deze 

doppen fijnere druppels geven die lichter zijn. Ook het verschil in spuitdruk (6.0 vs 8.0 bar) 

speelt een rol. Met een groter wordende afstand tot de dop nemen de druppelsnelheden af 

door de luchtweerstand die de druppels ondervinden.  

 

Uit de grafieken van de puntsgewijze scan blijken grote verschillen tussen de buitenzijde en 

de binnenzijde van de spuitnevel en dit zowel naar druppelgrootte (Figuur 6) als naar 

druppelsnelheid (Figuur 7). Een verschil van meer dan 150 µm werd opgetekend voor de 

VMD waarde tussen de buitenzijde en het centrum van het spuitbeeld. De verschillen in 

druppelsnelheid kunnen verklaard worden door de verschillen in druppelgrootte en doordat er 

gemeten werd met een ééndimensionaal PDPA systeem. Hierbij wordt enkel de verticale 

snelheidscomponent opgemeten, en deze is voor een druppel aan de buitenzijde van de 

spuitkegel altijd lager.  

 

Bijlage 1.1.2 geeft meer gedetailleerde resultaten van de PDPA metingen.  

 

 

 
Figuur 4: Cumulatieve druppelgrootteverdeling na continue scan van ATR oranje (6.0 bar) en ATR rood 

(8.0 bar) op 15, 30 en 50 cm onder de spuitdop 
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Figuur 5: Cumulatieve druppelsnelheidsverdeling na continue scan van ATR oranje (6.0 bar) en ATR 

rood (8.0 bar) op 15, 30 en 50 cm onder de spuitdop 

 

 

Figuur 6: Druppelgroottes (VMD) onder de dop gemeten voor (a) Albuz ATR oranje bij 6 bar en (b) 

Albuz ATR rood bij 8 bar:  < 40 µm;  40 - 60 µm;  60 - 80 µm;  80 - 100 

µm;  100 - 120 µm;  120 - 140 µm;  140 - 160 µm;  160 - 180 µm;  

180 - 200 µm;  > 200 µm 
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Figuur 7: Gemiddelde druppelsnelheden onder de dop voor (a) Albuz ATR oranje bij 6 bar en (b) Albuz 

ATR rood bij 8 bar:  < 2 m s
-1

;  2 - 4 m s
-1

;  4 - 6 m s
-1

;  > 6 m s
-1

 

 

 

In de loop van het project werden ook driftreducerende werveldoppen (Albuz TVI) 

opgenomen in de experimenten. Deze spuitdoppen geven beduidend grovere druppels (TVI 

80 02: VMD=380 µm en TVI 80 025: VMD=348 µm) in vergelijking met de standaard 

werveldoppen (ATR oranje: VMD=156 µm;  ATR rood: VMD=177 µm) bij eenzelfde 

werkdruk (Figuur 8 en Figuur 9). 
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Figuur 8: Cumulatieve druppelgrootteverdeling na continue scan van de standaard werveldoppen ATR 

oranje (6.0 bar) en ATR rood (8.0 bar) vergeleken met de driftreducerende werveldoppen TVI 80 02 

(6bar) en TVI 80 025 (8 bar) op 50 cm onder de spuitdop 

 

 



 IWT 080528 – Eindverslag, februari 2014 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
-1
→

-0
,5

0
→
0
,5

1
→
1
,5

2
→
2
,5

3
→
3
,5

4
→
4
,5

5
→
5
,5

6
→
6
,5

7
→
7
,5

8
→
8
,5

9
→
9
,5

1
0
→
1
0
,5

1
1
→
1
1
,5

1
2
→
1
2
,5

1
3
→
1
3
,5

1
4
→
1
4
,5

C
u

m
u

la
ti

v
e
 v

o
lu

m
e
 %

 o
f 

to
ta

l 

Droplet velocity interval (m.s-1)

Cumulative volumetric droplet velocity distribution

ATR orange_6bar_50cm

ATR red_8bar_50cm

TVI 80 02_6bar_50cm

TVI 80 025_8bar_50cm

 
Figuur 9: Cumulatieve druppelsnelheidsverdeling na continue scan van de standaard werveldoppen ATR 

oranje (6.0 bar) en ATR rood (8.0 bar) vergeleken met de driftreducerende werveldoppen TVI 80 02 

(6bar) en TVI 80 025 (8 bar) op 50 cm onder de spuitdop 

 

Vloeistofverdeling 

 

Om de vloeistofverdeling in het verticale vlak op te meten, werd een zogenaamde 

lamellenwand (Pachler) naast de spuittoestellen opgesteld (Figuur 10). Deze wand met een 

hoogte van 3.2 m bestaat uit horizontale lamellen die de spuitvloeistof opvangen en afvoeren 

per 10 cm naar maatbekers waarvan het vloeistofvolume ultrasoon uitgelezen wordt. Per 10 

cm kan dus het vloeistofdebiet bepaald worden. Het gedetailleerde meetprotocol is terug te 

vinden in bijlage 1.1.3. 

 

De metingen gebeurden met stationaire spuitmachines zonder de aanwezigheid van gewas, 

waarbij telkens een bepaalde tijd (afhankelijk van het debiet dat opgemeten wordt) gespoten 

werd. De lamellenwand werd op drie afstanden van het midden van de spuittoestellen 

geplaatst, namelijk 1.25 m (cfr. voor de haag), 1.625m (cfr. midden van de haag), 2.45 m (cfr. 

achter de haag). 

 

De metingen werden zowel aan de linkerzijde als de rechterzijde van de spuittoestellen 3 keer 

herhaald. Bij de tunnelspuit is het niet mogelijk om met een lamellenwand de 

vloeistofverdeling op te meten. Dit spuittoestel werd daarom niet opgenomen in deze testen. 
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Figuur 10: Meetopstelling voor vloeistofverdelingsmetingen met de lamellenwand naast de 

dwarsstroomspuit 

 

 

In Figuur 11 worden enkele resultaten weergegeven. Deze grafiek toont de vloeistofverdeling 

van 3 spuitmachines op 1.625 m afstand van het midden van de spuit, telkens opgemeten aan 

de linker- en rechterzijde. Bij de BAB en Condor V worden de waarden bij de hoge 

ventilatorsnelheid weergegeven en bij de optimale deflectorinstellingen voor de Condor V. In 

bijlage 1.1.4 wordt een volledig overzicht gegeven van alle grafieken voor de verschillende 

machines, machine-instellingen en spuitafstanden.  

 

Uit Figuur 11 blijkt dat de vloeistofverdeling sterk verschilt naargelang het type spuittoestel. 

Bij de Tango met individuele spuitmonden werd een zeer onregelmatig profiel waargenomen. 

Opvallend is de zone van 100 tot 150 cm hoogte, waar de opgemeten hoeveelheid 

spuitvloeistof veel lager is dan erboven en eronder. Bij de Hardi Tango werden de 

bespuitingen uitgevoerd met de standaard instellingen van de individuele spuitmonden. De 

BAB Duoprop (dwarsstroom) geeft een vrij gelijkmatige verdeling van 50 tot 250 cm hoogte, 

terwijl de Condor V axiale spuitmachine vooral de broek van de bomen bedekt. De 

verschillen in vloeistofverdeling bij het variëren van ventilatorsnelheid en/of 

deflectorinstellingen zijn minimaal. 
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Figuur 11: Vloeistofverdeling van 3 boomgaardspuiten bepaald op 1.625 m van het midden van de 

spuitmachine 

 

 

Luchtstromingspatroon 

 

Het luchtstromingspatroon dat geproduceerd wordt door de luchtondersteunde spuitmachines 

werd opgemeten met behulp van 3D ultrasone sensoren (Young 81000, nauwkeurigheid 0.05 

m/s, meetfrequentie 5 Hz) (volgens het protocol in bijlage 1.1.5) en hittedraadsensoren (TSI 

air velocity transducer, model 8465, nauwkeurigheid 0.25 m.s
-1

, meetfrequentie 5 Hz). Met 

deze sensoren werden de luchtsnelheid en richting van de luchtstroom bepaald op 

verschillende posities naast de spuitmachine. Om de sensoren op een eenvoudige manier te 

kunnen verplaatsen werd een 3D-positioneersysteem gebouwd (Figuur 12). De 

luchtsnelheden werden gedurende 1 minuut stationair opgemeten. Alle metingen werden 

zowel aan de rechter- als de linkerzijde van het spuittoestel uitgevoerd.  
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Figuur 12: Meetopstelling voor luchtsnelheidsmetingen met 3D ultrasone sensoren op een 

positioneersysteem 

 

Er werden luchtsnelheidsmetingen op 15 cm loodrecht van de luchtuitlaat uitgevoerd voor de 

vier referentiespuittoestellen met behulp van de 3D sensoren. De metingen dienden als input 

voor het CFD model. De BAB dwarsstroomspuit werd zowel op ILVO als op pcfruit 

opgemeten, aangezien deze qua hoogte niet identiek zijn. Bij de tunnelspuit werden de 

metingen op 20 cm van de uitlaat uitgevoerd.  

 

De metingen aan de uitlaat werden in eerste instantie met een verticaal interval van 10 cm 

opgemeten. Uit de eerste bevindingen met het CFD model bleek dat dit interval te groot 

genomen werd. Daarom werden deze metingen hernomen, met een interval van 5 cm. 

Bijkomend werd op iedere gemeten hoogte ook een hittedraadsensor zo dicht mogelijk bij de 

uitlaat gepositioneerd. Deze sensor geeft enkel info over de luchtsnelheid, niet over de 

richting van de luchtstroom.  

 

Bij het spuittoestel met individuele spuitmonden (Hardi Tango) werden aan iedere spuitmond 

4 metingen uitgevoerd: één centraal ter hoogte van de spuitdop en drie verdeeld over de 

opening van de spuitmond.  

 

In Figuur 13 wordt een overzicht gegeven van de totale luchtsnelheden die bij de 

verschillende spuitmachines aan de uitlaat opgemeten werden. Gezien de metingen met 5 cm 

interval voor het BAB Duoprop spuittoestel van pcfruit en de tunnelspuit niet opnieuw 

uitgevoerd werden, worden in de respectievelijke figuren van deze machines de 

luchtsnelheden van de metingen met 10 cm interval getoond. De luchtsnelheden bij de 

tunnelspuit zijn beduidend lager dan bij de overige toestellen. 

 

Op basis van de luchtsnelheden aan de uitlaat (hittedraadsensor) en de oppervlakte van de 

luchtuitlaat kan het totaal geproduceerde luchtdebiet van de diverse boomgaardspuiten 

ingeschat worden. In Figuur 14 worden de berekende luchtdebieten voor drie spuittoestellen 

weergegeven. Afhankelijk van het toestel en de instellingen, variëren de totale luchtdebieten 

grofweg van 10 à 15 000 m³/uur tot 50 000 m³/uur.  
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Figuur 13: Overzicht van de luchtsnelheden (m.s

-1
) aan de uitlaatopeningen van de spuittoestellen (a. 

Hardi Tango, b. Hardi Condor V, c. BAB Duoprop ILVO, d. BAB Duoprop pcfruit en e. Lipco) 
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Figuur 14: Geschatte totale luchtdebieten voor 3 boomgaardspuiten op basis van de gemeten 

luchtsnelheden aan de uitlaat 

 

 

Naast de metingen aan de uitlaat werd ook het luchtstromingspatroon bepaald voor drie 

spuitmachines. Hiervoor werden luchtsnelheidsmetingen uitgevoerd op drie afstanden van het 

midden van de spuittoestellen, namelijk 0.80 m (cfr. voor de haag), 1.625 m (cfr. midden van 

de haag), 2.45 m (cfr. achter de haag). Op deze 3 afstanden werd dan telkens op 3 posities 

gemeten: loodrecht op de luchtuitlaat, 20° naar voor en 20° naar achter. Deze metingen 

werden op hoogtes van 20 tot 360 cm uitgevoerd met een tussenafstand van 20 cm en werden 

gebruikt voor de validatie van het CFD model. 

 

e 
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In Figuur 15 worden de luchtstromingspatronen van de drie geteste spuitmachines  

weergegeven. Het betreft het luchtstromingspatroon evenwijdig met en in het midden van de 

luchtstroom, telkens opgemeten aan de linker- en rechterzijde. Bij de BAB en Condor V 

worden de waarden bij de hoge ventilatorsnelheid weergegeven en bij de optimale 

deflectorinstellingen voor Condor V.  

 

In bijlage 1.1.6 wordt een overzicht gegeven van de grafieken van alle experimenten. Hier is 

de luchtsnelheid opgesplitst in een x, y en z-component.  

 

Tussen de drie machinetypes blijken grote verschillen in het luchtstromingspatroon te 

bestaan. De hoogste luchtsnelheden werden behaald bij de Condor V spuitmachine. De 

luchtstromingsprofielen vertonen grote gelijkenissen met de overeenkomstige 

vloeistofverdelingen.  
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(a) 

(b) 
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Figuur 15: Luchtsnelheidsprofiel in m.s
-1

 van (a) Hardi Condor V, (b) BAB Duoprop en (c) Hardi Tango. 

 

 

De verschillen tussen de spuittoestellen zijn ook duidelijk voorspelbaar met het CFD model, 

maar het model is gevoelig aan het luchtstroomprofiel aan de uitlaat van de machine. Extra 

luchtsnelheidsmetingen werden uitgevoerd ter optimalisatie van het model. Het 

luchtstromingspatroon rond de topdeflector van het Hardi Condor V spuittoestel werd 

nauwkeurig opgemeten met behulp van 3D ultrasone sensoren. Dit zowel met de deflector 

optimaal (voor een boomhoogte van 3.5 m) als met een extreme afstelling (verticaal). Ook 

werden metingen uitgevoerd waarbij de deflector verwijderd was. In Figuur 16 worden de 

resultaten weergegeven. 

 

 

(c) 
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Figuur 16. Luchtstromingspatroon rond de topdeflector van het Condor V spuittoestel bij een optimale 

en extreme afstelling. 

 

 

Een samenvattende publicatie, gepubliceerd in Biosystems Engineering, rond de 

karakterisatie van de boomgaardspuiten en de CFD modellering ervan is bijgevoegd in 

bijlage 1.1.7. 
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Taak 1.2 Plantsystemen  

Vier verschillende plantsystemen werden onderzocht in dit project (Figuur 17). 

 
Figuur 17. Plantsystemen van het project. 

 

In deze taak werd de leaf area density (LAD), die de oppervlakte van het bladerdek 

per volume uitdrukt, bepaald voor elk plantsysteem in volbladstadium. Deze 

parameter is een belangrijke inputvariabele voor het modelleren van luchtstroming en 

druppelverdeling in het plantsysteem (zie WP2). De LAD varieert met ouderdom, 

groeistadium en type plantsysteem. LAD wordt berekend met behulp van een 

fotografische methode (de photographic gap fraction method, zie Phattaralerphong 

and Sinoquet, 2005 en Phattaralerphong et al., 2006) op basis van de beschikbare 

fotografische beelden (Figuur 18) 

Naast analyse van deze dataset worden gedetailleerde metingen op individueel 

boomniveau uitgevoerd. De architectuur van individuele bomen uit elk plantsysteem 

werd in 3-D opgemeten (Endalew et al., 2008) en met gravimetrische technieken. 
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Figuur 18. Protocol voor de verwerking van bitmap beelden van bomen voor het bepalen van leaf 

area density. (a) Beelddiscretisatie, (b) geometrische parameters voor LAD berekening, (c) 

Camera set-up en parameters (Melese Endalew et al., 2008). 

 

Manueel opmeten 

Tree architectures of apple and pear trees were measured using the measurement and 

representation method.  Measurements of the starting and end x-y-z coordinates of the 

tree internodes were made using a graduated rectangular frame of 1.5 m x 2 m for the 

horizontal x-z coordinates and a plumb bob for the vertical one, y (Figuur 19). The 

rectangular frame is fixed on the ground with the tree to be measured at the centre of 

the frame.  The frame is horizontally levelled on both the x and z directions using a 

water level.  Six spikes (4 on each corner and 2 at the centres of the 2 m side of the 

frame) enable the frame to be fixed level and stable by driving them to the ground.  

The frame is made of a T-aluminium to avoid horizontal sag and to be able to slide a 

try-square horizontally. Average height of the measurement level of the frame from 

the ground is measured and added to the vertical y axis.  The plumb bob is sling from 

the measurement point to the measurement plane on the frame (Figuur 19).  Two try-

squares slide on both the x and z directions on the frame until one edge of its long side 

touches the plumb bob pointer (Figuur 19). The x and z coordinates are then directly 

read on the graduation on the frame at the corner of the try-squares.  The length of the 

plumb bob string from the measurement point to the measurement plane on the frame 

was taken as the y coordinate.  The diameter of the internodes at each measurement 

points is measured using a digital calliper.   
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Figuur 19. Measurement layout of tree architecture. 

 

Apple and pear plant architectural data was collected in spring 2010 in pcfruit (Sint-

Truiden, Belgium).  The architectural measurements made were for classical planting 

system for apple and for classical, T- and V-hedge planting systems for pear (Figuur 

20).    For each planting system we collected architectural data for three consecutive 

trees in a row where air and spray flow and deposition data for the sprayers to be 

studied will be collected.   

The classical apple trees have one big central stem with randomly distributed small 

branches. The central stem of an older apple tree is mostly non straight.  In most cases 

the branches in apple are mainly one level branch except few bigger branches with 

secondary branches or sub-branches (Figuur 20).  Mostly apple has more hanging 

branches than branches growing upright.  This could be due to the thinness of the 

branches which are sensitive to bending when they bear fruits. 

Classical pear tree has one central stem and three to five (mostly four) bigger 

branches located at about 0.5 m to 1 m (depending on their age) that are guided to 

grow more to along the row.  These branches usually have several smaller sub-

branches.  The central stem above these branches has also small sub branches.  Both 

the braches and sub-branches in pear mostly grow upright.  Classical pear trees are 

supported by one support wooden stalk (Figuur 20).  The T-hedge pear tree also has 

one central stem on which other branches are guided to grow sideways along the row 

making a t-shape.  Both the central stem and the bigger braches on the stem have 

some sub-branches that mostly grow up right (Figuur 20).  The V-hedge pear tree has 

one central stem of 0.4 m to 0.7m on which exactly four branches are growing on 

each side of the row.  There are very few sub branches on these branches but the sub-

branches on this growth system are kept as minimum as possible by pruning.   The 

four branches are supported by four bamboo stalks that are fixed at the center of the 

row and inclined to the direction of the branch that they are supporting.  Two of the 

bamboo stalks that support the branches that are on the same side of the row from the 

central stem are more or less fixed on the same position on the ground and inclined 

both sides across the row (Figuur 20).  The growth of the branches in these trees is 

guided to grow in the intended direction using wires and the pruning.   
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Figuur 20. Pictures of different planting systems of apple and pear trees. 

 

Fastrak scannen 

De 3D takkenstructuur van een appelboom (plantsysteem Tiense haag) werd 

gedigitaliseerd met behulp van een Polhemus Fastrak-systeem. Deze nieuwe methode 

werd uitgetest als sneller alternatief voor het manueel opmeten van bomen.  

Het systeem omvat een ontvanger die een magnetisch veld uitstuurt. Binnen dit 

magnetisch veld kunnen de 3D coördinaten met een pointer bepaald worden. Bomen 

kunnen digitaal gereconstrueerd worden door de knooppunten van de takkenstructuur 

op te meten. Een voorbeeld wordt weergegeven in Figuur 21. 

Deze nieuwe techniek bleek nog een aantal problemen met zich mee te brengen (oa. 

conversie van de eenheden van de Fastrak naar de werkelijke geometrie van de 

boom). Bijgevolg werden met deze techniek geen verdere metingen uitgevoerd.  

 

 
Figuur 21. Digitale reconstructie van de takkenstructuur van een appelboom. 

 

Bladoppervlaktedichtheid 

Figuur 22 toont de typische verschillen in bladoppervlaktedichtheid (LAD) als functie 

van de hoogte van de verschillende plantsystemen opgemeten met de photgraphic gap 

fraction method. 
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(a) appel (klassieke snoei) 

  

(b) peer (klassieke snoei) 

  

(c) peer (T-haag) 
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(d) peer (V-haag) 

Figuur 22. Bladoppervlaktedichtheid van de verschillende plantsystemen. 
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Taak 1.3 Gradiënten van belangrijkste ziekten en plagen  

In deze taak wordt een schematisch overzicht gegeven van een aantal ziekten en 

plagen geselecteerd op basis van hun voorkomen en economisch belang in de 

hedendaagse Vlaamse appel- en perenteelt. Dit overzicht heeft tot doel aan te geven 

waar zich eventuele gradiënten in het voorkomen van de ziekte of plaag kunnen 

voordoen. Bij de validatie van reductiescenario's kunnen deze parameters mee in 

rekening gebracht worden. De ziekten en plagen die verder besproken zullen worden 

zijn : 

 Schurft op appel (Venturia inaequalis) 

 Witziekte op appel en peer (Podosphaera leucotricha) 

 Appelbloedluis (Eriosoma lanigerum) 

 Perenbladvlo (Cacopsylla pyri) 

SCHURFT OP APPEL (VENTURIA INAEQUALIS) 

Levenscyclus van Venturia inaequalis (Figuur 23) 

Venturia inaequalis is een schurftschimmel van de familie van de VENTURIACEAE 

(stam Ascomycota) die in hun biologische cyclus een saprofytische en parasitaire fase 

doorlopen (MacHardy, 1996). De saprofytische fase start bij het vallen van de 

bladeren. Het intracellulair mycelium groeit in het afgevallen blad verder en wanneer 

twee hyfen van een verschillend paringstype met elkaar in contact komen, vergroeien 

deze tot een vruchtlichaam, het perithecium. Dit is de seksuele voortplanting van de 

schimmel. In het perithecium ontwikkelen de asci waarin in het voorjaar de 

ascosporen gevormd worden. Er kunnen een 100-tal peritheciën per cm² aangetroffen 

worden en één perithecium kan 100 tot 140 asci bevatten (Gadoury and MacHardy, 

1986). Bij het vrijkomen van de ascosporen in het voorjaar vangt de parasitaire fase 

aan. De eerste peritheciën zijn rijp vanaf eind maart en de laatste tegen eind juni/begin 

juli. Wanneer de peritheciën bij regenval doordrenkt zijn met water en wanneer 

voldoende licht aanwezig is (niet tijdens de nacht) breken deze open en worden de 

rijpe ascosporen weggeslingerd. Deze worden dan met de wind meegevoerd en 

kunnen zo, afhankelijk van de regenintensiteit en windsnelheid, tot over een afstand 

van 10 kilometer verspreid worden. Wanneer de vrijgekomen ascosporen 

terechtkomen op de groene delen zoals bloemdelen, bladeren of vruchten kunnen zij 

bij gunstige klimatologische omstandigheden een primaire infectie veroorzaken. De 

twee belangrijkste klimatologische factoren voor infectie zijn de bladnatperiode en de 

temperatuur. De noodzakelijke bladnatperiode staat in omgekeerde verhouding met de 

temperatuur. Dit werd voor het eerst vastgesteld door Mills die een tabel en grafiek 

opstelde om het infectiegevaar bij een bepaalde bladnatperiode en temperatuur te 

bepalen (Mills and Laplante, 1951). Later werden ter vervollediging nog de Mills a-3 

curve (MacHardy and Gadoury, 1989)en de Mills reduxcurve toegevoegd (Stensvand 

et al., 1997). Vandaag de dag bestaan verschillende computermodellen die zeer 

nauwkeurig voorspellen wanneer een schurftinfectie optreedt (Creemers and 

Vanmechelen, 2000). Wanneer de omstandigheden optimaal zijn, kiemt de ascopore 

en dringt met de kiembuis door de opperhuid van het blad. In het blad woekert de 

schimmel verder waardoor na verloop van tijd de opperhuid van het blad zal 

openbarsten. Dit zijn de primaire schurftvlekken. Op deze schurftvlekken worden 

conidioforen gevormd waarin de conidiën tot rijping komen. Bij dauw of regen komen 

de conidiën vrij en kunnen ze secundaire infecties veroorzaken. De verspreiding van 

conidiën gebeurt echter via de regen- of dauwdruppels waardoor de afstand veel 

kleiner is dan voor ascosporen. De verspreiding beperkt zich meestal tot dezelfde of 
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aanliggende bomen (MacHardy, 1996). Voor de kieming van conidiën gelden 

dezelfde klimatologische omstandigheden als voor de ascosporen. Bij het vallen van 

de schurftbladeren in de herfst eindigt de parasitaire fase en start opnieuw de 

saprofytische fase van de levenscyclus.  

In het voorjaar komen normaal enkel peritheciën met ascosporen voor als primaire 

infectiebron. Het is echter zo dat ook conidiën kunnen overwinteren en heel vroeg in 

het voorjaar primaire infecties kunnen veroorzaken. Dit is het gevolg van late infecties 

op de groene apicale regio van lang doorgroeiende scheuten. Deze schurftwratjes 

komen voornamelijk voor op jonge bomen, groeikrachtig rassen (Elstar en Jonagold) 

en bij zomersnoei (Cook, 1974).  

 
Figuur 23 Levenscyclus van Venturia inaequalis (Agrios, 1978) 

 

Bestrijding van Venturia inaequalis 

Een goede bestrijding van schurft begint bij het indijken van de hoeveelheid primair 

inoculum aanwezig in de boomgaard, ook wel sanitatie genoemd. In het najaar en de 

winter moet men zich richten op het verminderen van de infectiedruk door zoveel 

mogelijk infectiebronnen op te ruimen. Het verwijderen van de afgevallen bladeren 

waar de saprofitische fase van de schimmel optreedt, kan bijgevolg de infectiedruk 

sterk verlagen. De belangrijkste biologische verwijderaar van afgevallen bladeren in 

de boomgaard is de regenworm, Lumbricus terrestris (Niklas and Kennel, 1981). 
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Wanneer de regenworm in grote aantallen aanwezig is in de bodem (> 275 kg per ha) 

dan kunnen zij tot 90 % van de afgevallen bladeren tijdens de winter in de grond 

begraven. Een andere manier is het blad op de grasstrook blazen of borstelen en 

vervolgens versnipperen. Versnippering versnelt de bladvertering door ze meer 

beschikbaar te maken voor regenwormen en andere bodemorganismen (Sutton et al., 

2000). Ook ureumbehandelingen kunnen bijdragen tot goede sanitatietechnieken. 

Ureum creëert een zure omgeving waardoor de aanleg van peritheciën gereduceerd 

wordt. Daarnaast bevordert ureum het zacht worden van de afgevallen bladeren 

waardoor de regenwormen deze sneller kunnen verwijderen en ureum stimuleert 

eveneens de aangroei van antagonistische micro-organismen (MacHardy, 1996). Het 

toepassen van sanitatietechnieken alleen is niet voldoende om de schurftschimmel 

volledig uit de boomgaard te weren maar men kan op die manier het risico toch met 

90 % inperken.  

Naast sanitatietechnieken spelen fungiciden bij de geïntegreerde bestrijding van 

schurft een belangrijke rol. De chemische middelen zijn onder te verdelen in 

preventieve en curatieve middelen. Indien in de boomgaard overwinterende conidiën 

aanwezig zijn (takschurft bij peer) dient gedurende 2 à 3 jaar een strak preventief 

spuitschema aangehouden te worden. Indien geen takschurft aanwezig is kan men 

vanaf de eerste groene delen gaan behandelen volgens verschillende strategieën: 

preventief, curatief of gecombineerd (de Schaetzen, 2007). Preventieve middelen 

hebben over het algemeen een niet-systemische werking (contactwerking) waardoor 

ze slechts over een korte duur van niet meer dan 5 tot 7 dagen bescherming bieden. 

Daarnaast beschermen deze middelen de nieuw aangroeiende plantendelen niet 

doordat deze niet in aanraking geweest zijn met het contactmiddel. De preventieve 

behandelingen dienen bijgevolg te gebeuren vóór de infectie met spuitintervallen die 

aangepast zijn aan de gewastoename en de neerslaghoeveelheid. De meest gekende 

actieve stof onder de fungiciden is koper. Koperzouten hebben een aspecifieke 

werking waardoor er weinig risico op resistentie is. Koper wordt in het voorjaar 

ingezet tot het stadium voor groene knop en in het najaar na de oogst. In de periode 

hiertussen brengt het risico's naar verbranding met zich mee. De drie belangrijke 

actieve stoffen bij koperverbindingen voor de bestrijding van schurft zijn 

koperhydroxide, koperoxychloride en kopersulfaat. Een ander niet-specifiek middel 

ter bestrijding van schurft dat in het voorjaar kan gebruikt worden en een goede 

preventieve alsook curatieve werking heeft is het alifatische stikstof fungicide dodine. 

Dit product wordt omwille van gevaar voor verruwing slechts gebruikt tot aan de 

bloei. Andere veel gebruikte preventieve middelen zijn het ftalamide fungicide captan 

en het quinone fungicide dithianon. Deze middelen mogen wel ingezet worden tijdens 

en na de bloei. Ook de dithiocarbamaten (thiram) met hun brede fungicidewerking 

worden als preventief middel ingezet (de Schaetzen, 2007). Bij de curatieve 

behandeling vindt de bespuiting plaats na de infectie. De middelenkeuze is 

afhankelijk van het tijdstip waarop men gaat behandelen, namelijk van het aantal uren 

na de infectie. Daar curatieve middelen meestal specifieke middelen zijn, wordt de 

behandeling best uitgevoerd in combinatie met een aspecifiek middel om resistentie 

tegen te gaan. Een veel gebruikte groep van specifieke curatieve middelen zijn de 

'Sterol Biosynthese Inhibitoren' (SBI). Deze inhibitoren werken in op de ergosterol 

biosynthese, een noodzakelijke component van de celwand van schimmels. Een 

onderverdeling van de SBI's zijn de demethylatie inhibitoren, waarvan middelen van 

de triazool fungiciden zoals difenoconazool (Geyser, Difcor, Tapier) veel gebruikt 

worden bij schurftbestrijding. Ook de anilinopyrimidineverbindingen en de 

strobilurines behoren tot de curatieve bestrijdingsmiddelen. Anilinopyrimidine 

(cyprodinil, pyrimethanil,...) fungiciden verhinderen enzymesecretie van de schimmel 
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en strobilurines (pyraclostrobin, trifloxystrobine, kresoxim-methyl,...) verhinderen de 

sporenkieming (preventief) en hebben een effect op de sporulatie (curatief). Deze 

laatste vertonen een lange nawerking doordat ze zeer regenbestendig zijn en langzaam 

worden vrijgesteld (Creemers and Vanmechelen, 2001). Om resistentie te voorkomen 

worden strobilurinen nog enkel preventief ingezet, en dit in combinatie met een 

contactfungicide. 

In België bestaat een netwerk van Mety-stations die de temperatuur, relatieve 

luchtvochtigheid, hoeveelheid neerslag en bladnatperiode meten. Al deze 

meteorologische gegevens worden gebruikt om te bepalen of er primaire of secundaire 

infectie op basis van klimatologische gegevens mogelijk is in een bepaalde regio. 

Daarnaast worden in het Proefcentrum Fruitteelt vzw ook de ascosporenuitstoot en de 

aangroei van bladoppervlakte gemeten. Met behulp van al deze gegevens wordt 

waarschuwingssyteem opgesteld voor schurftinfectie en dit waarschuwingssysteem 

biedt verscheidene mogelijkheden om tot een meer efficiënte bestrijding van schurft te 

komen. Deze strategie biedt volgende voordelen (Creemers and Vanmechelen, 2001): 

 een betere keuze van het tijdstip waarop de bespuiting wordt uitgevoerd, 

 lagere selectiedruk voor resistentie tegen curatieve middelen omdat meer 

preventieve middelen in het bestrijdingsschema kunnen ingepast worden, 

 verscheidene ziekten en plagen kunnen in een behandeling bestreden worden 

door combinatie van middelen. 

Schurftbestrijding op basis van een waarschuwingsmodel kan tot mooie resultaten 

leiden doordat deze modellen duidelijk aangeven wanneer de infectie zwaar genoeg is 

om een curatief middel in te zetten. Op die manier kunnen eveneens een aantal 

curatieve behandelingen uitgespaard worden vergeleken met het klassieke 

kalenderspuiten. 

 

 
Figuur 24 Overzicht van de levenscyclus van Venturia inaequalis en zijn 

bestrijdingsmogelijkheden. 

 

Voorkomen van mogelijke gradiënten 
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Gradiënten in schurftaantasting kunnen hun oorzaak vinden op verschillende vlakken. 

Om schurftinfectie te hebben moet er inoculum aanwezig zijn. De voorgeschiedenis 

van de boomgaard zal bijgevolg mede het risico op schurftinfectie bepalen. Plaatsen 

met een hoge infectiegraad gedurende het vorige seizoen hebben bijgevolg een hoger 

risico door de aanwezigheid van meer ascosporen. Ook de aan- of afwezigheid van 

takschurft of schurftwratten kan een gradiënt in infectie teweegbrengen. Daarnaast 

spelen de klimatologische omstandigheden een belangrijke rol in het infectierisico. 

Bomen die snel drogen na regen of dauw zullen een kortere bladnatperiode hebben en 

dus een lager risico op infectie. Plant- of snoeisystemen met een eerder open 

boomstructuur hebben bijgevolg een hogere verdamping en een kortere 

bladnatperiode. Daarnaast zijn de verschillende delen van de boom ook beter 

bereikbaar voor de spuitdruppels doordat een goede indringing mogelijk is en dit is 

van groot belang voor de werking van verscheidene curatieve middelen. De 

geografische ligging kan eveneens een invloed hebben op de bladnatperiode. Zo kan 

een verschil in ligging tussen boomgaarden in schaduwrijk versus zonnige gebieden 

of op heuvels en in dalen, een effect hebben op de bladnatperiode. Naast de 

aanwezigheid van inoculum en de gunstige klimatologische omstandigheden voor 

infectie zijn er ook nog gradiënten in infecteerbaar materiaal. Jonge bomen hebben 

een grotere groeiactiviteit en bijgevolg meer groene infecteerbare delen. Sterk 

groeiende jonge bomen groeien ook langer door dan oudere bomen en zijn dus over 

een langere periode sterk infecteerbaar. Sterk groeiende rassen zoals Jonagold en 

Elstar zijn eveneens gevoeliger aan schurftinfectie. Daarnaast bestaan er ook meer 

tolerante of zelfs schurft resistente rassen die veel minder gevoelig zijn.  

 

WITZIEKTE (PODOSPHAERA LEUCOTRICHA) 

Levenscyclus van Podosphaera leucotricha (Figuur 25) 

Podosphaera leucotricha in een schimmel van de familie van de ERYSIPHACEAE in 

de schimmelorde van de Ascomycota. Deze schimmel kent eveneens zoals bij 

Venturia inaequalis een aseksuele (conidiën) en seksuele (ascosporen) voortplanting 

hoewel deze laatste voor Podosphaera leucotricha niet noodzakelijk is voor 

overleving of infectie. De witziekteschimmel overwintert als mycelium in de slapende 

bloem- en eindknoppen die gedurende het vorige seizoen geïnfecteerd werden 

(Marine et al., 2010). Geïnfecteerde knoppen zijn te herkennen doordat ze zeer spits 

en open zijn en de knobschubben zijn deels verdroogd (de Schaetzen, 2007). Wanneer 

in het voorjaar de knoppen uitlopen, hervat de activiteit van de schimmel. De 

schimmel koloniseert de verder ontwikkelende knoppen en het jonge bladweefsel. De 

schimmeldraden maken sporendragers (conidioforen) die de aseksuele condiën 

vormen, wat het typische meelachtig uitzicht geeft. Ze worden door de wind verspreid 

en zullen onder gunstige klimaatomstandigheden, een hoge relatieve vochtigheid en 

temperaturen tussen de 20 en 25 °C, kiemen en aanleiding geven tot secundaire 

infecties op bladeren, vruchten en eindknoppen. In tegenstelling tot andere schimmels, 

zoals bijvoorbeeld Venturia, is een bladnatperiode voor infectie door Podosphaera 

niet nodig en wordt infectie zelfs verhinderd wanneer de bladeren nat zijn. De meest 

kritische periode voor infectie komt voor in de maanden mei en juni wanneer de 

bladeren zich ontwikkelen. Jonge bladeren zijn het meest gevoelig gedurende de 

eerste 6 dagen na ontvouwing maar worden dan al snel resistent. Infecties blijven 

echter mogelijk tot einde groei. Vruchtinfecties gebeuren rond de bloei met de meest 

gevoelige periode lopende vanaf het stadium groene knop (56, F) wanneer de 

toekomstige bloemen in de bloemkluster afzonderlijk komen te staan tot het stadium 

einde bloei (69, J), wanneer de kroonblaadjes afgevallen zijn. Na dit stadium zijn de 

vruchten niet meer infecteerbaar (de Schaetzen, 2007; Glawe, 2008; Marine et al., 
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2010). Op het einde van de zomer, begin herfst worden overwinterende structuren 

gevormd (ascocarp) waarin de seksuele sporen, ascosporen gevormd worden (niet van 

toepassing in onze klimatologische omstandigheden). Deze sporen zijn echter zelden 

levensvatbaar en hebben geen rol in de overleving van de schimmel. De schimmel 

overwintert in door conidiën geïnfecteerde knoppen of doordat de het mycelium via 

aangetaste eindbladeren doorgroeit naar de eindknop. In vroege lente herhaalt de 

cyclus zich weer vanuit dit primair inoculum (Glawe, 2008).  

 

 
Figuur 25 Levenscyclus van Podosphaera leucotricha (Marine et al., 2010). 

 

Bestrijding van Podosphaera leucotricha 
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De meest efficiënte manier ter preventie tegen echte meeldauw, is het gebruik van 

minder gevoelige rassen. Er zijn al verschillende appelcultivars beschikbaar die een 

natuurlijke resistentie vertonen tegen witziekte en enkel bij zeer hoge besmettingsdruk 

dienen gecontroleerd te worden. Het aanplanten van rassen die een zekere resistentie 

vertonen tegen bepaalde veel voorkomende ziekten, kunnen het aantal fungicide 

behandelingen, en dus de totale kost, drastisch naar beneden halen gedurende het 

seizoen (Marine et al., 2010).  

Net zoals bij schurft is het bij witziekte belangrijk om de bronnen van primair 

inoculum weg te nemen. Tijdens de snoei dient men zoveel mogelijk aangetaste 

scheuten weg te snoeien en tijdens het groeiseizoen dient men de aangetaste 

bloemclusters en de witte pluimen, ontstaan uit geïnfecteerde eindknoppen, te 

verwijderen. Dit wegsnoeien van zieke delen verlaagt de infectiedruk en 

vergemakkelijkt de verdere bestrijding (de Schaetzen, 2007).  

Wat betreft chemische bestrijdingsmiddelen wordt zwavel reeds sinds jaren gebruikt 

in de bestrijding van witziekte. Zwavel producten werken echter het best wanneer ze 

toegepast worden vooraleer er symptomen van de ziekte zichtbaar zijn. Daarom wordt 

zwavel vooral gebruikt in het voorjaar. Het toepassen van zwavel bij hoge 

temperaturen is eveneens af te raden wegens het hoge risico op verbranding en is 

daarom af te raden wanneer reeds veel bladeren aanwezig zijn en de temperaturen 

beginnen te stijgen. Voor een goede bestrijding dient men echter een goede bestrijding 

toe te passen in een periode vanaf de eerste groene delen tot het afsluiten van de groei, 

ofwel met een tijdsinterval spuitschema (bij hoge druk), ofwel op waarschuwingen. 

Verschillende andere componenten, naast zwavel, zijn in België erkend en behoren tot 

de klassen die ook gebruikt worden voor schurft bestrijding zoals de sterol-inhibitoren 

en strobilurines. Deze producten werden reeds besproken in de bestrijding van 

Venturia inaequalis. In een huidig spuitschema gaat men vanaf het verschijnen van de 

witte pluimen en vanaf juni behandelen met sterol-inhibitoren, meer bepaald 

demethylatie-inhibitoren (DMI). De meest gebruikte DMI's in witziektebestrijding 

zijn penconazool en triadimenol. Van na de bloei tot juni valt de bestrijding van 

witziekte samen met de bestrijding van schurft en gebruikt men voornamelijk een mix 

van strobilurines en een preventief middel om resistentie tegen te gaan. Veelgebruikte 

strobilurines zijn kresoxim-methyl, trifloxystrobin en pyraclostrobin die ook allen 

tegen schurftpreventie worden gebruikt. Het strobilurine pyraclostrobin is enkel in 

geformuleerde menging ter beschikking. Voor schurftbestrijding is dit in een menging 

met dithanon (Maccani) en voor witziekte is dit een menging met boscalid (Bellis). 

Sinds dit seizoen (2011) is er een nieuw product ter bestrijding van echte meeldauw 

erkend in België dat behoord tot de groep van de phenyl-acetamides, namelijk 

cyflufenamid (Sano et al., 2007). Dit product kan ingezet worden naast de DMI's 

vanaf juni waardoor het gamma aan producten verbreed en er een betere 

antiresistentie strategie kan gevolgd worden. Voor de behandeling van witziekte 

wordt steeds aangeraden om te spuiten met voldoende water zodat een betere 

bedekking verkregen wordt. De bron van infectie bevindt zich bij Podosphaera 

leucotricha eveneens op de onderkant van de bladeren. 
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Figuur 26 Overzichtsschema van de levenscyclus van Podosphaera leucotricha en zijn 

bestrijdingsmogelijkheden. 

 

Voorkomen van mogelijke gradiënten 

De gevoeligheid voor infectie met Podosphaera leucotricha is ras afhankelijk. 

Plantages met verschillende rassen kunnen bijgevolg een gradiënt vertonen in 

aantasting. Ook bij peren is dit het geval, enkel het ras Doyenné is gevoelig voor 

witziekte infectie. De graad van infectiedruk wordt bepaald door de hoeveelheid 

primair inoculum aanwezig in de plantage en is bijgevolg afhankelijk van de 

voorgeschiedenis. Daarnaast zijn de klimatologische omstandigheden van belang. 

Infectie treedt slechts op bij voldoende relatieve vochtigheid (> 70 %) en op droge 

bladeren. Bomen in vochtige gebieden met een redelijk open snoeistructuur kunnen 

gunstigere condities vertonen voor infectie met Podosphaera leucotricha. Daarnaast 

zijn jonge groene delen nodig voor infectie. De infectiedruk strekt zich dan ook uit 

van begin groene knop tot het afsluiten van de groei. Deze periode kan variëren van 

ras tot ras en met de leeftijd.  

 

APPELBLOEDLUIS (ERIOSOMA LANIGERUM) 

Levenscyclus van Eriosoma lanigerum 

De wollige bloedluis of appelbloedluis is een insect van de orde van de Hemiptera, 

familie van de Aphididae. Deze luis behoort wereldwijd tot de belangrijkste plagen 

die voorkomen op appel. De levenscyclus van Eriosoma lanigerum kan bestaan uit 

een parthenogenetisch en een seksueel voortplantingsstadium wanneer de twee 

gastplanten, appel (Malus domestica) en iep (Ulmus americana) beschikbaar zijn. De 

overwinterende eitjes worden gelegd op de primaire gastplant, de iep, door aptere 

(ongevleugelde) ovipare (eierleggende) vrouwtjes. Uit deze eitjes ontwikkelen in het 

vroege voorjaar ongevleugelde vivipare varianten die op parthenogenetisch wijze de 

migrerende gevleugelde luizen voortbrengen. Deze gevleugelde luizen vestigen zich 

op de appelbomen, de secundaire gastplant, en brengen daar gedurende de hele zomer 

aptere virginopare (planten zich parthenogenetisch voort) vrouwtjes voort. In de herfst 

gaan vanuit deze kolonies de sexupare parthenogenetische gevleugelde vrouwtjes 

ontwikkelen die terug naar de iep migreren waar ze niet gevleugelde mannetjes en 

ovipare vrouwtjes baren. Deze laatste leggen dan weer de wintereitjes om de cyclus af 
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te ronden(Baker, 1915; Gautam and Verma, 1983; Sandanayaka and Bus, 2005). In 

landen waar de iep niet voorkomt werd de verspreiding door gevleugelde vormen van 

Eriosoma lanigerum nog niet waargenomen. De cyclus in deze landen wordt 

bijgevolg geacht volledig parthenogenetisch te verlopen door aptere virginopare 

individuen. De luizen zijn gedurende het hele jaar aanwezig op de wortels, stam en 

kankerwonden van de appelboom waar ze overwinteren. In het voorjaar (maart - april) 

worden de luizen actief en migreren de larven van de wortels over de stam en zuigen 

zich vast op bestaande beschadigde plaatsen waar ze kolonies vormen. Deze tweede  

generatie (mei) migreert naar jongere delen waar ze kolonies vormen in 

bladsteeloksels en ze starten onmiddellijk met het afscheiden van was wat de typisch 

witte wollige bedekking geeft. De verdere migratie van nieuwe larven gebeurt in de 

twee richtingen. Nieuwe kolonies worden steeds gevormd op nieuw hout waar de 

larven zich op vastzuigen. Gedurende een jaar kunnen 10 tot 12 generaties voorkomen 

die elkaar overlappen. De overwintering gebeurt voornamelijk op de wortels, in 

kankerwonden en verscholen in de spleten van de schors maar bij zachte winters 

kunnen de larven ook overleven op snoei- en zaagwonden (Damavandian and Pringle, 

2007; de Schaetzen, 2007; Heunis and Pringle, 2006). Hoewel in België de iep niet 

meer voorkomt, kan men het voorkomen van geslachtelijke voortplanting toch niet 

uitsluiten. Zo werd in verscheidene iep-loze landen reeds melding gemaakt van het 

voorkomen van gevleugelde sexupare vormen van Eriosoma lanigerum, die in plaats 

van de iep als primaire gastheer hun seksuele individuen baren en eitjes leggen op de 

appelboom als gastheer. De mate waarin dit optreedt, is zeer klein in vergelijking tot 

de parthenogenetische vermeerdering maar het belang in de verspreiding van de plaag 

en de genetische variabiliteit mag niet onderschat worden (Sandanayaka and Bus, 

2005).  

 

Bestrijding van Eriosoma lanigerum 

Bij de bestrijding van insectenplagen kan men beroep doen op de natuurlijke vijanden. 

Voor de wollige bloedluis zijn er in België verschillende natuurlijke bestrijdingen 

gekend waarvan 2 belangrijke, parasitering door de sluipwesp (Aphelinus mali) en 

predatie door de oorworm (Forficula auricularia). 

De volwassen larven van de sluipwesp overwinteren binnen de huid van een dode 

bloedluis (mummie) en de eerste generatie wespen verlaat de geparasiteerde 

bloedluizen eind april - begin mei (tijdens de bloei). Deze sluipwespen zullen dan de 

aanwezig bloedluizen in de buurt parasiteren. Omdat het aantal overwinterend 

sluipwespen in de lente slechts laag is en de populatie aan bloedluizen reeds goed op 

gang is, kan de sluipwesp de bloedluispopulatie niet onderdrukken. De sluipwespen 

worden eigenlijk pas massaal actief vanaf de tweede generatie, ongeveer half juni, en 

zijn dan aanwezig gedurende de rest van de zomer, tot eind augustus. Aphelius mali 

kan 7 tot 10 generaties per jaar hebben. In warme droge zomers, wanneer de populatie 

sluipwespen in de lente groot genoeg is en de bloedluispopulatie niet te groot, kan de 

sluipwesp gedurende de zomermaanden de insectplaag onderdrukken. Eind augustus 

gaan de sluipwespen echter in rust en kan de populatie bloedluizen terug pieken (de 

Schaetzen, 2007).  

Oorwormen overwinteren in de grond en kennen een eenjarige levenscyclus, van ei in 

het voorjaar tot volwassene in de zomer. De eitjes worden in het nest in de grond 

gelegd in februari en verzorgt door het vrouwtje. Rond juni verlaten de nymfen (derde 

larvestadium) het nest en vanaf dan zijn ze terug te vinden op de boom. Een deel van 

de vrouwtje legt voor de tweede maal eitjes (Moerkens et al., 2010). Pas tegen eind 

juli zijn ze de eerste generatie larven volwassen verlaten de tweede generatie nymfen 

het nest en is er piek in de predaterende populatie. Predatie duurt tot ongeveer eind 
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september waarna de overwinterende volwassenen terug naar de bodem keren. Samen 

met de sluipwesp zijn de oorwormen in staat om gedurende de zomermaanden de 

bloedluispopulatie goed te onderdrukken, op voorwaarde dat zij niet door andere 

chemische middelen afgedood worden. Er blijft wel een probleem vanaf het najaar 

wanneer de bloedluis weer kan opleven omdat hun natuurlijke vijand al aan de winter 

begonnen is. Daarnaast zijn oorwormen ook niet in alle boomgaarden aanwezig (de 

Schaetzen, 2007).  

Voor de chemische bestrijding van Eriosoma lanigerum is men in België beperkt tot 

twee erkende middelen, Pirimor 50WG en Movento 100SC. De werkende stof in 

Pirimor is pirimicarb, een carbamaat insecticide dat de acetylcholineësterase activiteit 

blokkeert. Pirimicarb is een systemisch insecticide dat opgenomen wordt via contact, 

dampwerking of via de maag van het insect (McGregor, 2006). Opname via contact is 

echter niet eenvoudig bij de wollige bloedluis daar deze beschermd zijn door de witte 

wollige waslaag die ze afscheiden. Het is dan ook voornamelijk mogelijk de luizen 

degelijk te raken op de tijdstippen van migratie, wanneer zijn van de wortels naar de 

boom migreren of van de ene kolonie naar nieuw hout om zich daar vast te zuigen. 

Spuittechnisch is het belangrijk dat de takken die ook diep in de boom zitten goed 

geraakt worden. Opname via dampwerking is wel efficiënt voor de wollige kolonies 

maar dampwerking treedt enkel op bij temperaturen boven de ± 16 °C. Omwille van 

risico's voor het overschrijden van MRL's wordt het aangeraden pirimicarb te 

gebruiken tot 105 dagen voor de oogst, dit betekent tot ten laatste eind juni. Het 

tijdsvenster waarin pirimicarb kan gebruikt worden is dus eerder beperkt. In het 

voorjaar wanneer de natuurlijke vijanden nog niet aanwezig zijn wordt pirimicarb 

ingezet om de opkomst van bloedluizen te onderdrukken ten laatste de eerste week 

van mei en eind mei begin juni, wanneer de populatie aan bloedluizen sterk toeneemt 

(de Schaetzen, 2007). Bestrijding na de bloei met pirimicarb heeft echter nadelige 

gevolgen voor de tweede generatie sluipwespen. In die periode dient de bloedluis, die 

geparasiteerd werd door de eerste generatie sluipwespen, als gastheer voor de tweede 

generatie. Het afdoden van deze populatie bloedluizen betekent dus eveneens het 

afdoden van de gastheer voor de tweede generatie. Het is bijgevolg aangeraden te 

wachten tot de bloedluizen door parasitering doodgaan en de mummies gevormd 

worden. Naast pirimicarb beschikken de fruittelers recent (2010 was 1
ste

 seizoen) ook 

nog over een nieuw middel, Movento 100SC waarvan de werkende stof spirotetramat 

een inhiberende werking uitoefent op de lipidebiosynthese. Het middel wordt 

opgenomen door de bladeren en kan zowel via floëem- als xyleemtransport in de plant 

verdeeld worden. De luizen nemen het product op via het voedsel door hun 

zuigactiviteit. Het optimale moment voor toepassing van spirotetramat situeert zich op 

het moment dat de luizen beginnen te migreren naar het nieuwe hout en wanneer de 

boom een groeipiek moment kent om een goede verdeling over de boom te 

verzekeren. Dit komt gemiddeld overeen met een periode van de eerste twee weken 

na de bloei (eind mei - begin juni). Het product is zeer persistent en kent bijgevolg een 

lange nawerking (Cantoni et al., 2008; Kühnhold et al., 2008). Met deze twee 

chemische middelen dient de teler de plaag in het voorjaar onder controle te houden 

zodat deze kan overgenomen worden vanaf eind juni/begin juli door de natuurlijk 

vijanden. 
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Figuur 27 Overzichtsschema van de levenscyclus van Eriosoma lanigerum en zijn 

bestrijdingsmogelijkheden. 

 

Voorkomen van mogelijke gradiënten 

Gedurende het jaar verplaatst de wollige bloedluis zich cyclusgedreven van locatie, 

van de wortelhals over oude gedeeltes van de boom naar het nieuwe hout. Er zijn 

bijgevolg gradiënten wanneer men de plaats in de boom in de tijd beschouwt. 

Daarnaast is de populatie levende bloedluizen ook sterk afhankelijk van de 

parasitering en predatie door de natuurlijke vijanden. Zo ontstaat er door het seizoen 

heen een piek in de bloedluispopulatie rond mei-juni die dan, in functie van de 

populatie natuurlijke vijanden, afneemt gedurende juli-augustus en in het najaar 

(september-oktober) weer piekt door het verminderen van de aanwezigheid van 

actieve natuurlijke vijanden. De aanwezigheid van de natuurlijke vijanden wordt 

beïnvloed door het spuitschema. Het is van groot belang de populatie te sparen door 

geen chemische bestrijdingsmiddelen in te zetten op het moment dat deze schadelijk 

zijn voor de nuttigen en de minst schadelijke producten te gebruiken op de minst 

schadelijke moment. 

De plaagdruk is eveneens gerelateerd aan de voorgeschiedenis en het klimaat. 

Gedurende zachte winters zullen niet enkel de luizen die zich op de wortels bevinden, 

overleven, maar ook de luizen die verscholen zitten in kankerwonden en 

schorsspleten. Warme zomers begunstigen ook de proliferatie van de kolonies. Ook de 

boomleeftijd heeft een invloed op de plaagdruk. De opbouw van de populatie 

plaaginsecten en nuttigen moet een evenwicht bereiken alvorens de nuttigen de 

controle kunnen overnemen. Bomen zullen dus in de tijd evolueren van 'geen plaag - 

geen nuttigen' over 'plaag - geen nuttigen' naar 'plaag- nuttigen'.  

De dichtheid van het bladerdek of open structuur van de boom kan een invloed 

hebben op de chemische bestrijding. Bloedluizen zetten zich vast op het hout 

onderaan de takken en in bladoksels. Deze plaatsen zijn niet altijd makkelijk te 

bereiken, zeker niet bij een redelijk gesloten boomtype (dicht bladerdek) en er moet 

dus aandacht besteed worden aan de spuittechniek. Daarnaast moet bij de chemische 

bestrijding met pirimicarb gelet worden op de weerscondities daar dit product 

voornamelijk efficiënt is door zijn dampwerking. Warme, windstille en vochtige 
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condities begunstigen de werking van het product. Het watervolume moet voldoende 

hoog gehouden worden om de kolonies degelijk te raken en om schorsspleten te 

bereiken. 

 

PERENBLADVLO (CACOPSYLLA PYRI, CACOPSYLLA PYRICOLA) 

Levenscyclus van Cacopsylla 

Cacopsylla, of de perenbladvlo, heeft twee morfologische verschillende volwassen 

stadia, de zomervorm en de wintervorm die donkerder van kleur is. De luizen 

overwinteren als volwassen insect verscholen tussen schorsschubben of in andere 

overwinteringschuilplaatsen op de boom maar ook in de nabijheid van de boomgaard. 

Wanneer in het voorjaar (januari-februari) de temperatuur enkele dagen boven de 10 

°C uitkomt, worden de eerste volwassenen actief en begint de paring. De eerste eitjes 

worden afgelegd van februari tot eind april en dit kunnen 300 tot 600 eitjes zijn per 

vrouwtje. De eitjes zijn eerst wit, dan geel en vlak voor het ontluiken oranje. Vanaf 

eind maart-begin april verschijnen de larven van de eerste generatie. Ze trekken naar 

de bloemclusters en jonge vruchten en ontwikkelen doorheen 5 larvenstadia tot 

volwassen gevleugelde imago's (begin mei). Deze bladvlooien zijn gedurende de hele 

zomer actief waardoor 3 tot 5 generaties elkaar gaan overlappen. Bij zware aantasting, 

warm en droog weer, is er vorming van honingdauw door de zuigactiviteit van de 

bladvlooien die op de bladeren en de vruchten druipt. Honingdauw kan 

bladverbranding veroorzaken en secundaire parasitaire roetdauwschimmels kunnen 

zich vestigen in de honigdauw waardoor bladeren, twijgen en vruchten grotendeels 

zwart worden. In het najaar (oktober – november) verschijnt de wintervorm die zich 

nestelt voor de overwintering (de Schaetzen, 2007; Kapatos and Stratopoulou, 1999; 

Krysan and Higbee, 1990).  

 

Bestrijding van Cacopsylla 

Cacopsylla heeft enkele natuurlijke vijanden die van nut kunnen zijn in de bestrijding. 

De belangrijkste natuurlijke vijanden zijn de roofwantsen, in het bijzonder Anthocoris 

nemoralis. Deze roofwants overwintert als volwassen bevrucht vrouwtje wat het 

mogelijk maakt onmiddellijk actief te worden wanneer het weer het toelaat. Dit 

gebeurt rond maart en eerst voeden de wantsen zich met stuifmeel maar algauw eten 

ze ook de eitjes en larven van de perenbladvlo en bladluizen. Vanaf eind maart 

worden de eerste eitjes afgelegd die mooi in het bladweefsel geschoven worden. 

Anthocoris nemoralis kent 3 generaties per jaar en kan, indien de populatie groot 

genoeg is, tijdens de zomermaanden de perenbladvloplaag in de plantage 

onderdrukken. Eind augustus begin september gaan de roofwantsen in diapauze. De 

roofwants heeft naast de perenboom ook nog andere waardplanten. Indien er niet 

voldoende voedsel aanwezig is op de perenboom zullen de wantsen dan ook migreren 

naar andere plaatsen waar ze zich voeden met onder andere bladluizen. Ze worden 

echter zeer sterk aangetrokken door de aanwezigheid van honingdauw en zullen 

bijgevolg invliegen wanneer de eerste luizen hun sporen achterlaten (de Schaetzen, 

2007; Sigsgaard et al., 2006a; Sigsgaard et al., 2006b; Sigsgaard, 2010). 

Twee breedspectrum middelen die eveneens gebruikt worden in de biologische teelt 

zijn Kaolin en minerale oliën. Kaolin wordt ingezet als bescherming tegen 

vorstschade maar de witte coating die ontstaat op de boom ontmoedigt eveneens de 

perenbladvlo om eitjes te leggen op de behandelde bomen of in de boomgaard in te 

vliegen. Kaolin doodt bijgevolg de insecten niet maar werkt eerder afstotend of als 

een drempel (Bangels et al., 2010; Daniel et al., 2005). De minerale oliën daarentegen 

verhinderen de ontluiking van eitjes doordat ze verstikken onder de olie coating. Deze 

twee niet chemische toepassingen leveren in de Belgische IPM perenboomgaarden 
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een belangrijke bijdrage in de controle van Cacopsylla voor de bloei (Bangels et al., 

2010; de Schaetzen, 2007). 

Verschillende chemische middelen zijn erkend in België ter bestrijding van 

Cacopsylla. Thiacloprid is een neonicotinoide insecticide dat als agonist van de 

nicotine acetylcholine receptor in het centrale zenuwstelsel inwerkt op de synaptische 

signaaltransmissie in insecten. Doordat het eveneens inwerkt op de nuttigen door 

contactwerking, is het product beperkt in gebruik bij peer tot een periode voor de 

bloei en wanneer de plaagdruk hoog is. Het gebruik in die periode beperkt de nadelige 

gevolgen voor de populatie van Anthocoris nemoralis in het verdere seizoen omdat ze 

vrij mobiel zijn en nog invliegen (Bangels et al., 2009; Bangels et al., 2010). 

Spirodiclofen en spirotetramat (zie ook bestrijding Eriosoma lanigerum) zijn tetramic 

acid verbindingen die inwerken op de lipide biosynthese. Spirodiclofen wordt in 

tegenstelling tot spirotetramat niet opgenomen door het blad heeft bijgevolg een 

minder lange nawerking. Het wordt best toegepast in het stadium van maximale 

aanwezigheid van oranje eitjes. Spirotetramat heeft omwille van opname en transport 

in zowel floëem als xyleem een veel langere nawerking en beschermt eveneens 

nieuwe bladeren die na de toepassing ontwikkelen. Het kan toegepast worden vanaf 

oranje eitjes stadium maar ook nog tijdens de ontluiking en wanneer massaal L1 

larven aanwezig zijn (Bangels et al., 2010; Cantoni et al., 2008; Kühnhold et al., 

2008). Spinosad en abamectin zijn nog twee verbindingen, allebei macrocyclische 

lactone insecticides, die inwerken op het zenuwstelsel waardoor ze een snellere 

werking hebben dan de lipide biosynthese inhibitoren. Deze beide producten zijn 

afgeleid van stoffen geproduceerd door micro-organismen. Spinosad, een mix van 

spinosyn A en spinosyn D, aangemaakt door de bodembacterie Saccharopolyspora 

spinosa, werkt in op het centrale zenuwstelsel waar het neuronen exciteert met 

onwillekeurige spiercontracties en tremors als gevolg. Na een periode van 

hyperexcitatie treedt verlamming op ten gevolge van neuromusculaire vermoeidheid 

(Salgado, 1998). Abamectin, een mix van avermectin Bla en avermectin Blb, 

aangemaakt door de bodembacterie Streptomyces avermitilis, werkt in op het 

zenuwstelsel door te interfereren met de glutamate-geactiveerde chloridekanalen en 

GABA-geactiveerde chloridekanalen, belangrijke actoren in de neurotransmissie 

(Cully et al., 1994). Deze middelen kunnen het best worden ingezet op de moment 

wanneer het aantal larven piekt, net na de lipide biosynthese inhibitoren en voordat de 

Anthocoris nemoralis de controle kan overnemen. Abamectin en spinosad dient te 

worden vermeden bij de aanwezigheid van Anthocoris nemoralis, zeker bij de larven 

(Bangels et al., 2010). 
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Figuur 28 Overzichtsschema van de levenscyclus van Cacopsylla en zijn 

bestrijdingsmogelijkheden. 

 

Voorkomen van mogelijke gradiënten 

Net zoals bij Eriosoma lanigerum wijzigt de verdeling van perenbladvlo in de boom 

zich in de loop van het seizoen. Uit onderzoek blijkt dat tijdens de winter en het 

voorjaar de vrouwtjes voornamelijk terug te vinden zijn in het bovenste gedeelte van 

de boom en op plaatsen georiënteerd naar het zuiden en het westen. Later op het 

seizoen spreidt de verdeling zich over de gehele boom. De eerste eitjes worden 

preferentieel gelegd in de buurt van de bloemknoppen terwijl de tweede generatie 

eitjes voornamelijk op jonge bladeren van nieuwe scheuten voorkomen (Horton, 

1990; Stratopoulou and Kapatos, 1992). Dit creëert gradiënten over de boom in de 

loop van het seizoen en is belangrijk in de spuittechniek. Bij de bestrijding van 

Cacopsylla is het zeer belangrijk de toppen van de bomen goed te behandelen en de 

broek van de boom na de bloei.  

De aan- of afwezigheid van de natuurlijke vijanden bepaalt mede de plaagdruk maar 

kan ook gradiënten veroorzaken. In grote boomgaarden kan het voorkomen dat de 

bomen die ver van de perceelsranden liggen (middelste bomen) een hogere plaagdruk 

kennen doordat de roofwants daar niet of later aanwezig is. Roofwantsen vliegen 

immers in van perceelsranden op het moment dat er voedsel (luizen) aanwezig is, 

aangetrokken door de honingdauw. Gedurende de zomermaanden kunnen de 

roofwantsen de bestrijding van perenbladvlo controleren indien zij gespaard blijven 

door schadelijke producten niet in te zetten op het moment dat zij in hun meest 

gevoelige stadia aanwezig zijn. Op het einde van het seizoen kan een opstoot van 

perenbladvlo voorkomen doordat de Anthocoris nemoralis reeds in diapauze gaat. 

Dergelijke opstoot bepaalde mede de plaagdruk voor het volgende jaar. 
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Taak 1.4 Verdeling en residu van gewasbeschermingsmiddelen  

Voor de verdeling van gewasbeschermingsmiddelen na het toepassingsproces worden 

twee aspecten bekeken, enerzijds de verdeling van gewasbeschermingsmiddelen in de 

boom (depositiemetingen) en anderzijds de 'off-target' verliezen (driftmetingen). Een 

protocol voor depositiemetingen werd opgesteld in overeenstemming met de 

ISO/FDIS norm 22522. De depositieproeven worden volgens dit protocol uitgevoerd 

onder gecontroleerde labo omstandigheden op artificiële bomen evenals onder 

veldomstandigheden in de boomgaard. Driftmetingen worden uitgevoerd onder 

veldomstandigheden in de boomgaard volgens een meetprotocol dat werd opgesteld in 

overeenstemming met de ISO norm 22866. Naast verdeling van 

gewasbeschermingsmiddelen zal ook het residu op de vruchten worden opgevolgd. 

 

Indoor metingen 

De verdeling van de spuitvloeistof in de boom werd voor de verschillende 

spuittoestellen en hun instellingen nagegaan via labometingen onder gecontroleerde 

omstandigheden. In totaal werden 7 spuittechnieken in 3 herhalingen getest. Enkel de 

rechterzijde van de spuitmachines werd hierbij aangewend.  

Als gewas werden 5 artificiële perenbomen geconstrueerd, bestaande uit een houten 

basisstructuur (stam met 4 zijtakken) aangevuld met artificiële ficustakken. De 5 

identieke bomen werden bespoten onder gecontroleerde meteorologische 

omstandigheden.  

 

Depositie van de spuitvloeistof op het gewas werd bepaald door het plaatsen van 

filterpapieren als collectoren. De bedekking werd aan de hand van watergevoelige 

papieren nagegaan. De bomen werden ingedeeld in verschillende zones in hoogte en 

diepte van het gewas. In iedere zone werden bij 2 bomen filterpapieren random op 2 

bladeren aangebracht. De middelste boom werd op dezelfde wijze met watergevoelig 

papieren voorzien. Ook op de stam en de zijtakken werden collectoren aangebracht. 

Op de grond en op verticale palen achter de bomenrij werden depositiemetingen 

uitgevoerd om mogelijke verliezen van spuitvloeistof naar de bodem of door de 

bomen heen op te meten. In Figuur worden enkele foto’s getoond van de 

depositiemetingen in het labo.  

 



  IWT 080528 – Eindverslag, februari 2014 

52 

 

 
Figuur 29. Enkele foto’s van de depositiemetingen onder labo-omstandigheden 

 

 

Uit de resultaten blijkt dat spuittechniek en vooral het type spuittoestel (axiaal, 

dwarsstroom of individuele spuitmonden) een effect hebben op zowel de verdeling in 

de bomen als op de verliezen op de grond en achter de bomen. Het effect van 

ventilatorsnelheid en deflectorafstelling was beperkt. De axiale spuitmachine gaf de 

meest uniforme depositie voor dit boomtype. De resultaten van de bedekking op de 

watergevoelige papieren lagen in dezelfde lijn van de depositiewaarden.  

Een significante hoeveelheid van de spuithoeveelheid kwam niet op het gewas terecht. 

Het axiale spuittoestel en de spuit met individuele monden veroorzaakten hoge 

gronddeposities, terwijl de dwarsstroomspuit grote verliezen gaf achter de bomen, 

voornamelijk bij het gebruik van een hoge ventilatorsnelheid.  

 

Een gedetailleerd rapport van deze metingen onder de vorm van een 

wetenschappelijke publicatie is terug te vinden in bijlage 1.4.1. 

 

Metingen in de boomgaarden 

 

Depositiemetingen 

Het toepassingsproces gebeurt volgens een aantal vaste parameters zoals een 

toepassingsdosis van 500 l/ha, tractor rijsnelheid van 6 km/h en PTO snelheid van 540 

tpm, en een aantal variabele parameters die de nadruk leggen op het plantsysteem en 

de spuittechniek. Vier plantsystemen werden opgenomen in de proefopzet, namelijk 

de klassieke struik-spil (peer), de Tiense haag (peer), de V-haag (peer) en de klassieke 

snoei (appel). De metingen werden uitgevoerd bij 2 groeistadia van deze verschillende 

systemen, namelijk bij volle, bebladerde boom en op kale boom. Wat betreft 

spuittechniek werden 3 van de 4 types toestellen zoals gekarakteriseerd in taak 1.1 

vergeleken met optimale instellingen.  
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De depositie in de boom werd bepaald door het verspoten product (metaal-chelaat) op 

verschillende plaatsen in de boom op te vangen met behulp van collectoren 

(filterpapier) en de hoeveelheid opgevangen product per oppervlakte eenheid te 

bepalen met behulp van AAS (atomaire absorptie spectrometrie). De verschillende 

posities in de boom werden vastgelegd door de boom in te delen in zones volgens drie 

dimensies, hoogte, breedte en diepte. Daarnaast werd ook de gronddepositie bepaald 

volgens een schema weergegeven in Figuur 30. Elke combinatie van parameters 

wordt uitgevoerd in 3 herhalingen. De klimaatomstandigheden (temperatuur, relatieve 

vochtigheid, windsnelheid op 1,2 m, 2m 3m, 3,5m en 10m, en windrichting) worden 

tijdens de proef geregistreerd in het betreffende plantsysteem. De veldproeven voor 

blad depositiebepalingen op de volle boom werden reeds besproken in het vorig 

rapport. De veldproeven voor depositiebepalingen op de volle boom werden 

uitgevoerd in het najaar van 2010. Depositie veldproeven voor de kale boom werden 

uitgevoerd in maart 2011. 

 

 

 
Figuur 30 Schematische weergave van de gronddepositie. De verschillende positie voor 

gronddepositie metingen worden aangeduid met zwarte strepen. De witte pijl duidt de rijrichting 

aan, de zwarte pijl de spuitrichting. 

 

Volle bomen 

 

Klassieke struik-spil bij peer 

Om een goed beeld te krijgen van de verdeling in dit type snoei, werd de boom 

opgedeeld in 3 diepte zones, 7 zones in de hoogte en twee in de lengte van de rij (1 ter 

hoogte van de stam en 1 tussen twee opeenvolgende stammen). De opdeling van de 

verschillende zones wordt weergegeven in Error! Reference source not found.. De 

depositie werd bepaald als de hoeveelheid actieve stof die werd opgevangen per 

oppervlakte eenheid (µg/cm²) en deze waarden zullen dienen als input voor het model. 

Om een beeld te kunnen vormen van de metingen en alle toestellen en plantsystemen 

naast elkaar te vergelijken, werden de waarden relatief uitgedrukt rekening houdend 

met de exacte tankconcentratie en de exacte (gemeten) afgifte van de verschillende 

spuittoestellen. Deze resultaten worden gevisualiseerd in Figuur 32 en Figuur 33.  
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Er zijn duidelijke verschillen tussen de toestellen waarneembaar voor dit 

plantsysteem. De Tango vertoont een duidelijke hogere depositie in het lage gedeelte 

van de boom. Dit is logisch gezien de geringe hoogte van het toestel en de oriëntatie 

van de blaasmonden. Dit toestel scoort dan ook zeer zwak in de toppen van de boom 

wat niet het geval is voor de CondorV die door de doppen in een kransvorm te 

plaatsen wel in staat is de toppen goed te raken. Er is ook een duidelijke afname 

waarneembaar voor alle toestellen wanneer men dieper in het gewas kijkt. Uit de 

metingen voor grondepositie blijkt dat toch een aanzienlijk deel van de spuitvloeistof 

op de grond terechtkomt. In het geval van de CondorV zijn deze waarden voor de 

eerste rij (positie 3, 4, 5, 6 en 7) zelfs vergelijkbaar met wat men terugvindt in de 

achterste zone van de boom.  

 

 
Figuur 31 Opdeling van de verschillende zones. Links toont het vooraanzicht, rechts het 

bovenaanzicht met (a) zone 'voor', (b) zone 'midden' en (c) zone 'achter'. 

 

 
Figuur 32 Relatieve depositie op het blad voor de verschillende dieptes in de boom (voor, 

midden, achter) voor 3 types spuittoestellen. 
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Figuur 33 Relatieve depositie op de grond voor verschillende posities zoals weergegeven in 

Error! Reference source not found.. 

 

V-haag bij peer 

Dit plantsysteem werd opgedeeld in verschillende zones zoals weergegeven in Figuur 

34. De depositieresultaten worden getoond in Figuur 35 en Figuur 36. Ook hier zien 

we duidelijk de hogere depositie in het lagere gedeelte van de boom voor de Tango en 

het betere bereik in de toppen voor de CondorV. De DuoProp vertoont hier een 

duidelijk lagere gronddepositie ten opzichte van de andere toestellen.  

 

 
Figuur 34 Opdeling van de verschillende zones bij de v-haag. Links toont het vooraanzicht, 

rechts het zijaanzicht met (a) zone 'voor' en (b) zone 'achter'. 

 

 
Figuur 35 Relatieve depositie op het blad voor de verschillende zones in de boom voor de 3 

types spuittoestellen. 
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Figuur 36 Relatieve depositie op de grond voor verschillende posities zoals weergegeven in 

Error! Reference source not found.. 

 

Tiense-haag bij peer 

De Tiense-haag werd omwille van de geringe diepte slechts opgedeeld in 2 dimensies 

zoals weergegeven in Figuur 37.  Door omstandigheden is de Tango uit deze analyse 

weggevallen. De resultaten van de depositie worden weergegeven in Figuur 38 en 

Figuur 39. Ook bij dit plantsysteem, net als bij de V-haag, is de gronddepositie van de 

DuoProp beduidend lager. 

 

 
Figuur 37 Opdeling van de verschillende zones bij Tiense-haag. 

 

 
Figuur 38 Relatieve depositie op het blad voor de verschillende zones in de boom voor 2 

types spuittoestellen.  
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Figuur 39 Relatieve depositie op de grond voor verschillende posities zoals weergegeven in 

Error! Reference source not found.. 

 

Klassieke snoei appel 

Dit plantsysteem werd opgedeeld in zones op dezelfde manier als voor de struik-spil 

bij peer (Error! Reference source not found.). De resultaten van depositie worden 

weergegeven in Figuur 40 en Figuur 41. 

 

 
Figuur 40 Relatieve depositie op het blad voor de verschillende dieptes in de boom (voor, 

midden, achter) voor 3 types spuittoestellen. 
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Figuur 41 Relatieve depositie op de grond voor verschillende posities zoals weergegeven in 

Error! Reference source not found.. 

 

Algemeen over alle plantsystemen heen kan men vaststellen dat de depositie op het 

blad in het onderste deel van de boom, tot ongeveer 1.5 meter, hoger is voor de 

Tango.  Dit is waarschijnlijk te wijten aan de geringe hoogte van het toestel en het 

richten van de blaasmonden.  De CondorV daarentegen heeft een tendens om in elke 

van de bekeken plantsystemen het meest continue beeld te geven met een lichte 

afname naar de top toe. 

 

Kale bomen 

 

Klassieke struik-spil bij peer 

Net zoals depositie op het blad, werd de boom opgedeeld in verschillende zones. Er 

werd voornamelijk gekeken naar depositie op de stam en hoofdtakken. De stam werd 

in hoogte verdeeld in zones van 50 cm hoog. Een situatie van de hoofdtakken is 

geschetst in Figuur 42. De depositie werd bepaald als de hoeveelheid actieve stof die 

werd opgevangen per oppervlakte eenheid (µg/cm²) en deze waarden zullen dienen als 

input voor het model. Om een beeld te kunnen vormen van de metingen en alle 

toestellen en plantsystemen naast elkaar te vergelijken, werden de waarden 

gecorrigeerd rekening houdend met de exacte tankconcentratie en de exacte (gemeten) 

afgifte van de verschillende spuittoestellen. De resultaten van de depositie op de stam 

worden gevisualiseerd in Figuur 43. 

 
Figuur 42 Situatieschets van de verschillende hoofdtakken in het struik-spil systeem bij peer. 
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Figuur 43 Depositie op de stam voor de kale en de volle boom voor 3 types spuittoestellen. 

 

Ook bij depositie op de stam zijn weer duidelijke verschillen waarneembaar tussen de 

toestellen. De Tango piekt voornamelijk in het lagere gedeelte van de boom terwijl de 

DuoProp piekt tussen anderhalve en twee meter hoogte. Dit patroon was eveneens 

duidelijk zichtbaar bij de bladdepositiemetingen. Over de gehele boom bekeken is er 

een logische stijging van de depositie te zien bij de kale boom ten opzichte van de 

bebladerde boom omdat het filterende effect van de bladeren wegvalt (Figuur 44).  

 

 
Figuur 44 Depositie op de stam voor de kale en de volle boom voor de 3 verschillende 

spuittoestellen. 

 

Depositie op de hoofdtakken, geschetst in Figuur 42, is weergegeven in Figuur 45. De 

tendens naar een lagere depositie in de bebladerde boom trekt zich ook hier door. 

Opvallend hier is dat tak 2 de grootste verschillen toont. Deze tak is in boom 1 en 3 

het meest naar achteren georiënteerd en heeft bijgevolg de grootste bladfilter voor 
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zich in de volle boom. De gemeten waarden zijn het laagste voor de DuoProp en dit 

reflecteert zich ook in Figuur 43 waar we zien dat de depositie in de zone waar de 

takken zich bevinden (lagere gedeelte van de boom) voor dit toestel eerder laag is.  

 

 
Figuur 45 Depositie op de hoofdtakken zoals geschetst in Figuur 42 voor de volle en kale boom 

voor de verschillende spuittoestellen. 

 

Wanneer we kijken naar de gronddepositie (Figuur 46) zien we weer het filtereffect 

van de bladeren. Bij de kale boom zijn de verliezen naar de grond toe groter en rijken 

veel verder dan bij de volle boom. De pieken voor en na de boom duiden ook aan dat 

er heel wat turbulenties zijn in de luchtstroming. Dit zijn zaken die belangrijk zijn 

voor het model. 
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Figuur 46 Depositie op de grond voor de volle en kale boom voor de verschillende spuittoestellen 

en posities ten opzichte van de stam. 

 

V-haag bij peer 

De V-haag werd eveneens opgedeeld in verschillende zones in hoogte van elk 50 cm 

hoog. Hier wordt een onderscheidt gemaakt tussen de voorste tak en de achterste tak 

van het V-profiel. De stamdepositie voor de voorkant van het V-haag systeem wordt 

voor de verschillende spuittoestellen weergegeven in Figuur 47. De piek in depositie 

voor de Tango op lagere hoogtes in de boom is ook hier zichtbaar net zoals een 

hogere depositie in de kale boom vergeleken met de volle boom. Wanneer we ook de 

achterste tak van het V-profiel in beschouwing nemen zien we een tendens tot lagere 

depositie op de achterste tak, zowel voor de volle als de kale boom (Figuur 48). De 

grond depositie wordt weergegeven in Figuur 49. De druppels worden ook bij dit 

plantsysteem minder uitgefilterd door de kale boom en reiken bijgevolg verder. In de 

tweede rij na de bespoten rij stijgt de teruggevonden hoeveelheid dan ook uit boven 

de hoeveelheid teruggevonden bij een volle boom. Voor de CondorV en de DuoProp 

hebben de teruggevonden waarden de tendens lager te liggen bij de V-haag dan bij de 

klassieke struik-spil. 
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Figuur 47 Depositie op de stam voor de kale en de volle boom voor 3 types spuittoestellen. 

 
Figuur 48 Depositie op de takken van de V-haag. Volle lijnen duiden de voorste tak van het V-

profiel aan, stippellijnen de achterste tak van het V-profiel.  
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Figuur 49 Depositie op de grond voor de volle en kale boom voor de verschillende spuittoestellen 

en posities ten opzichte van de stam. 

 

Tiense haag bij peer 

Dezelfde opdeling in zones geldt ook voor dit plantsysteem. De depositie is 

gevisualiseerd in Figuur 50. Gelijkaardige tendensen zoals bij de hierboven besproken 

plantsystemen zijn waarneembeer voor de Tiense haag, zowel bij takdepositie als bij 

de gronddepositie (Figuur 51). 

 

 

 
Figuur 50 Depositie op de stam voor de kale en de volle boom voor 3 types spuittoestellen. 
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Figuur 51 Depositie op de grond voor de volle en kale boom voor de verschillende spuittoestellen 

en posities ten opzichte van de stam. 

 

Klassieke snoei bij appel 

 

Ook hier geldt dezelfde opdeling in zones en zien gelijke tendensen zoals hierboven 

besproken (Figuur 52 en Figuur 53). Bij de gronddepositie vallen de gemeten waarden 

in de laatste, uitgezonderd voor de Tango, nagenoeg terug op nul. Dit is waarschijnlijk 

te wijten aan de windrichting die tijdens de bespuiting tegen de spuitrichting in was. 

Voor de Tango wordt een groter doptype gebruikt waardoor de druppels iets grotere 

en zwaarder zijn, en dus minder driftgevoelig. 
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Figuur 52 Depositie op de stam voor de kale en de volle boom voor 3 types spuittoestellen. 

 

 
Figuur 53 Depositie op de stam voor de kale en de volle boom voor de 3 verschillende 

spuittoestellen. 
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Figuur 54 Depositie op de grond voor de volle en kale boom voor de verschillende spuittoestellen 

en posities ten opzichte van de stam. 

 

Algemeen gezien over alle plantsystemen heen ziet men de patronen die voorkomen 

bij bladdepositie terugkomen bij de stamdeposities. De deposities bij de kale boom 

liggen iets hoger dan bij de volle boom wat te wijten is aan het filterende effect van de 

bladeren. Bij de gronddepositie zien we dat er turbulente luchtstromingen zijn die 

pieken en dalen in de depositie veroorzaken. Bij de kale boom ligt de gronddepositie 

ook iets hoger dan bij de volle boom, zeker op verdere afstanden. De Tango heeft de 

neiging tot een hogere gronddepositie dan de andere spuitmachines, maar dit kan 

deels te maken hebben met de grotere dop. Hierdoor zijn de druppels groter en dus 

zwaarder.  

 

Een geïntegreerde analyse van de depositie in de volle bomen in functie van het type 

spuit en plantsysteem wordt gegeven in bijlage 1.4.2. 

 

Driftmetingen 

Dezelfde vaste parameters (toepassingsdosis, tractorsnelheid en PTO) zoals bij 

depositiemetingen worden gerespecteerd bij de driftmetingen. Voor de driftmetingen 

wordt enkel de nadruk gelegd op de spuittechniek als variabele factor en wordt als 

plantsysteem gekozen voor de klassieke snoei (appel). De metingen worden wel 

uitgevoerd bij twee groeistadia van dit systeem, kalle en volle boom. Off-target 

verliezen van het verspoten product worden in de lucht opgevangen op collectoren 

(pijpekuisers) die gemonteerd zijn op twee masten die respectievelijk 5 en 10 meter 
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van de laatste bomenrij worden opgesteld (Figuur 55). De collectoren bevinden zich 

op iedere 50 cm, tot een hoogte van 10 meter boven de grond. Grondstalen voor het 

bepalen van de hoeveelheid gronddrift worden gecollecteerd met behulp van 

petriplaten die op verschillende afstanden (1,2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 en 40 m) van de 

laatste bomenrij op de grond worden geplaatst. De hoeveelheid opgevangen product 

wordt in het labo bepaald met behulp van atomaire absorptie spectrometrie. Van elke 

toestel worden 3 herhalingen uitgevoerd. De klimaatomstandigheden (temperatuur, 

relatieve vochtigheid, windsnelheid op 1,2 m, 2m 3m, 3,5m en 10m, en windrichting) 

worden tijdens de proef geregistreerd. 

Het protocol voor drift proeven werd aangepast. In plaats van de fluorescente marker 

Na-fluoresceïne werd overgestapt op het gebruikt van metalen (zoals bij depositie). 

Het voordelen van het gebruik van metalen is dat meerdere elementen kunnen 

opgevangen worden op 1 sampler en dat oogstvernietiging niet noodzakelijk is. Het 

nadeel is dat de detectie apparatuur die ter beschikking is (AAS) iets minder gevoelig 

is. Een driftproef op kale bomen werd uitgevoerd in het voorjaar van 2011. Deze 

moest echter herhaald moeten worden omdat nog enkel problemen opdoken met het 

gebruik van metalen. Zo werd een te hoge achtergrond van zink gemeten in de 

controlestalen, die waarschijnlijk afkomstig is van de samplers. Hierdoor waren de 

metingen voor de CondorV niet bruikbaar. Door het vroege voorjaar (vroege uitloop 

van de knoppen) kon de proef dat jaar niet meer herhaald worden.  

 

Figuur 55. Opstelling van de collectoren voor driftmetingen 

 

In het voorjaar 2012 werden dan de driftmetingen op kale boom herhaald, op 

28/03/2012. In deze proef werden als tracers de metalen Cobalt, Mangaan en 
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Magnesium gebruikt aan een concentratie van 4000 ppm voor de respectievelijke 

toestellen Tango, CondorV en DuoProp. De bespuitingen werden in 3 herhalingen 

uitgevoerd. De stalen werden in het labo geanalyseerd met behulp van AAS.  

 

 

 
Figuur 56. Percentage drift bij kale bomen 

 

Uit de driftproeven die in dit project werden uitgevoerd blijkt duidelijk de nood aan 

een model. In Figuur 56 worden enkel de DuoProp en de Tango getoond. De reden 

hiervoor is omdat de bij de bespuitingen de wind (ondanks de voorspellingen) zeer 

veranderlijk was en bij enkele van de bespuitingen resulteerde dit in tegenwind. 

Daardoor zijn de metingen niet bruikbaar omdat geen tracer op de samplers werd 

opgevangen. Het verloop van de wind die dag wordt weergegeven in Figuur 57. 

Gedurende de voormiddag (donkerblauw tot lichtblauw) werd eerder westen- tot 

noordwestenwind opgemeten wat gunstig is voor de proef. Na de middag had de wind 

meer de neiging naar noorden tot noordoosten te draaien. Gezien het zeer beperkte 

tijdsvenster waarin een proef kan worden uitgevoerd op kale boom (temperatuur moet 

boven 5 °C zijn voor een bespuiting) kon de bespuiting niet meer herhaald worden. 

Op het moment van de bespuiting waren de bomen reeds in het fenologisch stadium 

van groene cluster.  

 
Figuur 57 Verloop van de wind gedurende de verschillende bespuitingen. 

 

In het najaar 2012 werd de driftproef herhaald met de 3 toestellen: Condor, Tango en 

BAB. 
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Figuur 58. Grond drift bij volle bomen 

 

In de zone korter  dan 3m geeft de Duoprop minder drift dan de Tango en Condor . In 

de zone vanaf 3m geeft de Duoprop meer drift dan Tango en condor. Op 10m afstand 

is de drift bij de Tango zelfs verwaarloosbaar. De Tango heeft als voordeel dat de 

lucht gerichter ingesteld kan worden. De Tango heeft echter als nadeel dat de 

depositie minder is in de top van de boom.  

 

Vergelijkbare verschillen vinden we terug in de proef op kale bomen (Figuur 56). 
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Figuur 59. Luchtdrift bij volle bomen 

 

Grafieken van de luchtdrift tonen aan dat de Duoprop op grote hoogte meer drift geeft 

dan de Condor, terwijl dit op lagere hoogte omgekeerd is. Belangrijk is te weten dat 

drift op grotere hoogte problematischer is dan deze op lage hoogte, daar deze verder 

zal meegenomen worden door de wind.  

 

Bij de Tango vinden we de hoge waarden op de lage hoogten bij de proef op de kale 

bomen niet terug op de volle bomen. Dit kan men verklaren doordat het onderste deel 

van de bomen breder is en dat de bladeren in dit deel extra veel spuitvloeistof 

tegenhouden. 

 

Residu bepalingen 

Voor de bepaling van de hoeveelheid residu op de vruchten worden dezelfde vaste 

parameters (toepassingsdosis, traktorsnelheid en PTO) zoals bij depositiemetingen en 

driftmetingen toegepast. Drie plots van elk 25 bomen (klassieke snoei appel, 

Jonagold) werden behandeld met Switch (a.i.’s cyprodinil en fludioxonil) (0,5 kg/ha 

haag) met drie verschillende boomgaardspuiten (optimale deflectorinstelling en hoge 

luchtondersteuning)(Condor V, DuoProp, Tango) op 5 september 2011.  Vruchten 

voor residumetingen werden genomen drie dagen na toepassingen bij de pluk (7 

dagen na toepassing).  Er werd een onderscheid gemaakt bij staalname tussen 

vruchten in de top van de boom, in de broek van de boom en aan het oppervlakte van 

de loofwand (telkens 5 representatieve vruchten).  De vruchten werden voor residu-

analyse opgestuurd naar Fytolab. In onderstaande figuren worden de resultaten 

getoond. 
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Figuur 60. Residu analyse voor Switch. Beide actieve stoffen worden weergegeven. 

 

Uit een statische analyse (General Linear Model) blijken er geen verschillen tussen de 

toestellen, wel tussen de positie in de boom. Zo bevatten vruchten uit de top van de 

boom significant minder residu dan vruchten uit het onderste deel van de boom. Dit 

heeft voornamelijk te maken met herverdeling bij regenval welke overvloedig optrad 

in de periode tussen bespuiting en het nemen van de vruchtstalen.  

 

 

 
Figuur 61. Statistische analyse voor Cyprodinil. 
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Figuur 62. Statistische analyse voor Fludioxonil 
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WP. 2 Ontwikkelen van een CFD simulatiemodel  

 

Doelstelling 
Een Computational Fluid Dynamics (CFD) model wordt ontwikkeld om de 

luchtbeweging en druppelverdeling en -depositie in boomgaarden te berekenen. 

Specifiek voor boomgaarden wordt een nieuwe multischaal aanpak gevolgd om de 

invloed van boomstructuur en groeistadium in rekening te brengen. Op de kleinste 

schaal (individuele bomen) worden de modelvergelijkingen opgelost op de expliciete 

geometrie van de bomen, die bepaald wordt met een stochastisch boomgroeimodel en  

via opmetingen. Via opschaalmethoden worden de modelberekeningen op deze schaal 

gekoppeld met simulaties op de schaal van de boomgaard en de aanpalende percelen. 

Op deze manier wordt het mogelijk zowel de verdeling van de GBM op boomniveau 

als op perceelniveau uit te voeren. Validatie van het model gebeurt aan de hand van 

gecontroleerde experimenten WP1. Het gevalideerde model zal gebruikt worden om 

reductiescenario’s te evalueren (WP3). 

Taak 2.1 Modelleren van spuittechniek 

Het model voor GBM-transport van een boomgaardspuit werd gebaseerd op een 

Lagrangiaanse modelformulering, dat de beweging van een groot aantal (typisch in de 

ordegrootte van 10.000) druppels representatief voor de druppelgrootteverdeling van 

de doppen berekent. De input voor het model zijn de druppelgrootteverdeling en –

snelheid aan de doppen en de verticale luchtsnelheidsverdeling van de 

luchtondersteuning (WP1).  

 

Voorbeelden van de lucht- en partikelstroming van de machines wordt gegeven in 

Figuur 63 en Figuur 64. Het model werd gevalideerd aan de hand van de opmeting 

van de spuitmachines. Voor verdere details van het model en de validatie, zie bijlagen 

1.1.7, 2.1-2.4, en 2.7.  
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Figuur 63. CFD model van de luchtstroming van de verschillende spuittypes: high (a and b) and 

low (c and d) gear setups of the axial sprayer for the left (a and c) and right (b and d) hand sides 

of the outlet; high (e and f) and low (g and h) gear setups of the cross-flow sprayer for the left ( e 

and g) and right (f and h) hand sides of the outlet and left (i) and right (j) hand sides of the Tango 

sprayer. 
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(a)                                   (b) 

Figuur 64. Verticaal spuitprofiel van de dwarsstroomspuit Duoprop. Droplet tracks coloured 

with velocity magnitude (a) and spray deposition (%) on the patternator wall for low gear (b) of 

the cross-flow sprayer.  The colour range for the droplet velocity (a) is from 0 m s
-1

 (blue) to 25 m 

s
-1

 (red) and that of the concentration (b) on the patternator ranges from 0% (red)  to 7% (blue). 

Taak 2.2 Modelleren van plantsystemen 

Zowel op basis van groeimodellen (Bijlage 2.5), als op basis van de opgemeten 

bomen werden boommodellen opgesteld.  

 

The measurement and representation method was used to model the 3-D architecture 

of the apple and pear trees (Zie Taak 1.2).  An internode (branching to branching 

unless there is abrupt bend) is the basic building block of the entire tree structure.  The 

measured starting and end 3-D coordinates and diameters of the internodes were taken 

as the main model inputs to construct the tree. From the coordinates and diameters 

data of an internodes collected for each tree, four key pointes were generated whereby 

four lines bounding an area are made.  This area is rotated at the internode centreline 

to create a long conical cylinder that represents an internode.  The construction of the 

trees was done automatically in ANSYS (ANSYS, Inc., Canonsburg, Pennsylvania, 

USA) using a script written based on the coordinate and diameter information.  When 

the script was read in ANSYS, it generated the 3D solid structure of the trees. Figuur 

65 shows the virtual 3-D architectural representation of the apple and pear trees (three 

trees from each planting system). 
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Figuur 65. The virtual representations of the classical apple and the three pear planning systems; 

three trees on each planting system. 

 

Taak 2.3 Modelleren van biologische pestgradiënten in plantsystemen  

De bevindingen over mogelijke gradiënten in de plantsystemen die opgelijst staan in 

taak 1.3 kunnen in rekening worden gebracht bij het verder ontwikkelen van 

spuitscenario’s die met het model kunnen worden geëvalueerd. 

 

Taak 2.4 Modelleren van de spuitvloeistofverdeling in plantsystemen  

De spuitvloeistofverdeling in de bomenrij werd geanalyseerd voor de artificiële 

bomen (Bijlage 2.6) en de verschillende plantsystemen in veldomstandigheden 

(Bijlage 2.7).  

 

Figuur 66 toont de spuitnevel van de verschillende machines bij standaardinstellingen 

voor de appelboomgaard op pcfruit. De Duoprop een hoofdzakelijk horizontale 

spuitverdeling, die vrij homogeen is over de ganse hoogte van de boom. Bij de andere 

twee technieken is de verdeling minder homogeen. De verdeling wordt sterk 

beïnvloed door de windsnelheid en –richting. Voor deze configuratie waait de wind in 

de richting van de bomenrij, wat vooral bij de Duoprop voor een verstoring van de 

sputinevel zorgt en een lage depositie in de bomenrij.  

 

Een verdere geïntegreerde analyse van het spuitproces wordt in bijlage 2.8 behandeld. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figuur 66. Spuitnevel voor Duoprop (a), Condor V (b) and Tango (c) spuitmachines voor 

appelbomen in boomgaard (met wind) 

 

Taak 2.5 Validatie en gevoeligheidsanalyse  

De modelberekeningen werden vergeleken met de metingen uitgevoerd aan ILVO en 

pcfruit. De resultaten worden uitgebreid toegelicht in Bijlagen 2.1 t.e.m. 2.8. De 

resulterende depositie in de boom is een functie van het spuittype, het plantsysteem en 

de omgevingsomstandigheden.  
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Each of the different sprayer designs gave a typical spray profile and spray 

distribution for the different training systems. It was also observed that the final fate 

of a spray particle depends strongly on the prevailing wind. Therefore, a separate set 

of simulations was done at zero wind for each of the training systems to see the effect 

of wind on the different sprayer designs, as well as making comparison of the 

different sprayers possible. This analysis has clearly shown that the deposition values 

and the uniformity of these depositions is significantly different for the different 

combinations of training systems and sprayer design. The Duoprop sprayer gave the 

largest on target deposition and the lowest drift potential for the apple classical and 

Pear T-hedge training systems. This particular sprayer also gave the most uniform 

deposition for the apple classical, Pear V-hedge and Pear T-hedge training systems. 

Tango gave the highest on target deposition and most uniform deposition for the pear 

classical training system. However, when significant wind is present, always Tango is 

the best system, confirmed also by drift measurements (see results in Task 1.4). 
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WP. 3 Een interactieve software voor optimalisatie van het 
toepassingsproces 

 

Doelstelling 
In dit werkpakket wordt een gereduceerd model ontwikkeld dat, op basis van de 

belangrijke invloedsparameters (Taak 2.5), de verticale en horizontale verdeling van 

GBM berekent. Voor dit model wordt vervolgens een gebruiksvriendelijke software 

interface ontwikkeld.  

In dit werkpakket worden de modellen vervolgens gebruikt om een aantal 

toepassingsscenario’s te evalueren voor de reductie van residu’s, de totale hoeveelheid 

gebruikt gewasbeschermingsmiddel en drift, en bij voorkeur al deze aspecten 

gebundeld. De scenario’s worden opgesteld op basis van de kennis opgedaan in WP 1 

en 2. De ontwikkelde scenario’s worden in een gecontroleerde semi-veld proefopzet 

met een lineair dosis systeem gevalideerd op hun biologische efficiëntie, verdeling 

(pcfruit) en drift (ILVO) in proefblokken van een boomgaard. De modelontwikkeling 

en simulaties worden uitgevoerd door BIOSYST-MeBioS.  

 

Taak 3.1 Gereduceerd model met een interactieve interface 

De complexe interacties van spuittechniek, omgevingscondities en boomarchitectuur 

leiden ertoe dat een vereenvoudigd model  op basis  van het CFD model niet mogelijk 

is. In plaats daarvan werd er voor gekozen om het volledige CFD model te gebruiken 

voor verdere simulaties, wat ons de meeste uitgebreide informatie over het 

spuitproces oplevert tegen de kost van een langere rekentijd. Het CFD bevat nu alle 

elementen die een vlotte evaluatie van verschillende scenario’s mogelijk maakt: 

 Modellen van 3 machinetypes en hun luchtstroomkarakteristieken bij 

verschillende instellingen 

 Inputmodule voor de karakteristieken van verschillende doppen, inclusief 

driftreducerende doppen 

 Modellen van 4 plantsystemen 

 Een accurate oplossingsmodule voor het doorrekenen van het transiënte 

spuitproces 

 Een visualisatiemodule voor analyse van de luchtstroom en de 

vloeistofverdeling, rond en in het gewas. 

 Kwantitatieve output voor verdere analyse 

 Een open raamwerk waarin bijkomende elementen kunnen toegevoegd worden 

(andere spuittoestellen, plantsystemen, dopkarakteristieken) 

 

Onderstaande figuur geeft de workflow weer van een typische CFD analyse, die 

uitgevoerd wordt in het softwarepakket ANSYS CFX: 
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 (a) importeer boomgeometrie 

 

 
 (b) kies spuittoesteltype 
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 (c) verwerk geometrie en leg een rekenrooster aan 

 

 
 (d) definieer de doppen en randvoorwaarden zoals wind 
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 (e) laat het CFD model uitrekenen 

 

 
 (f) verwerk en visualiseer de resultaten 

 

Figuur 67. Workflow van de CFD analyse. Via een menugebaseerde userinterface wordt de 

geometrie (a-b) en het rekenrooster (c) gecreëerd, waarna de relevante inputs kunnen worden 

ingegeven (d). De oplossing van het CFD probleem kan interactief worden opgevolgd (e), waarna 

de resultaten kunnen worden verwerkt en geëxporteerd (f).  

 

Taak 3.2 Reductiescenario’s 

Om driftreductie te realiseren kan men beroep doen op driftreducerende doppen die 

kunnen gecombineerd worden met beschikbare spuitmachines. In deze studie werd 

geopteerd voor een vergelijking van de volgende alternatieven: 

- 8 standaard werveldoppen (Albuz ATR oranje) 

- 8 driftreducerende werveldoppen (Albuz TVI 80 02) 
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- Combinatie van 3 driftreducerende (boven) en 5 standaard werveldoppen 

(onder) 

Een CFD analyse werd uitgevoerd, waarna de effecten werden geverifieerd, indoor en 

in het veld. 

 

CFD analyse 

De combinaties  van de Duoprop machine met de standaard of de verschillende 

aantallen driftreducerende doppen werd doorgerekend met het CFD model. De 

resultaten worden uitvoerig beschreven in bijlage 3.2.1.  

 

Simulaties onder referentieomstandigheden (geen wind) resulteerde in hoge 

depositiewaarden voor alle combinaties, met iets hogere waarden voor de 

standaardconfiguratie. Het model toont echter dat de grondepositie nabij de bomenrij 

met de driftreducerende doppen verdubbelt, wat evenwel wordt tegengegaan door een 

combinatie van standaard en driftreducerende doppen. Het driftpotentieel wordt 

gehalveerd door gebruik van de driftreducerende doppen.  

 

      

 
         

 
 
Figuur 68. Depositie op boom en grond en driftpotentieel van driftreducerende doppen, op basis 

van modelsimulaties. 

 

 

 

Indoor analyse 

Uit simulaties van het CFD model bleek dat het gebruik van driftreducerende doppen 

mogelijks veel hogere verliezen zou geven op de grond voor de bomenrij. Om dit te 

verifiëren, werd een bijkomende laboproef opgezet waarbij de hoeveelheid 

gronddepositie werd bepaald voor 3 dopconfiguraties op de dwarsstroomspuit: 

- 8 standaard werveldoppen (Albuz ATR oranje) 

- 8 driftreducerende werveldoppen (Albuz TVI 80 02) 
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- Combinatie van 3 driftreducerende (boven) en 5 standaard werveldoppen 

(onder) 

 

Depositie werd bepaald door collectoren op de grond te plaatsen op verschillende 

afstanden voor en achter de (denkbeeldige) bomenrij. Tevens werden watergevoelige 

papieren geplaatst om verschillen in druppelgrootte te beschouwen (Figuur 69). 

 

 
Figuur 69: Bepaling van de gronddepositie met verschillende spuitdopconfiguraties 

 

 

Uit dit experiment bleek effectief dat voor de configuratie waarbij 8 driftreducerende 

TVI doppen gemonteerd waren, de gronddeposities veel hoger waren (Figuur 70). Op 

korte afstand van het spuittoestel waren de deposities tot 20 keer hoger dan bij het 

gebruik van standaard werveldoppen. Op langere afstand waren de verschillen in 

gronddepositie kleiner, maar nog altijd beduidend hoger. Ook de bedekking van de 

watergevoelige papieren was bij de driftreducerende doppen veel groter. Het aantal 

druppelimpacts was gelijk of zelf lager op verdere afstanden, maar de grootte van de 

spots was veel hoger.  

 

Indien enkel de 3 bovenste doppen vervangen werden door driftreducerende doppen, 

waren de deposities meer in lijn met de standaard configuratie. Enkel op de dichtste 

collectoren (voor de bomenrij) waren de deposities 2 tot 4 keer hoger. Een 

gedetailleerde beschrijving van dit experiment is bijgevoegd in bijlage 3.2.2. 
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Figuur 70: Depositie (gem ± sd) op de grond op verschillende afstanden van het spuittoestel 

(positie 0 is de plaats van de bomenrij bij een rijafstand van 3.25 m) voor 3 

spuitdopconfiguraties. 

 

 

 

 

Drift- en depositie proef oktober 2013 

In oktober 2013 werd een drift- en depositieproef uitgevoerd op 3 jarige Jonagold 

aanplanting. Deze keer werd de BAB Duoprop getest met verschillende doppen en 

verschillende instelling van de ventilatorsnelheid. Er werd een eenzijdige bespuiting 

uitgevoerd op een 3 jarige Jonagold aanplanting. De verschillende instellingen van de 

machine zijn terug te vinden in onderstaande tabel 

 

Test Spuitdoppen Dop types Ventilator 

snelheid 

8 ATR 8 st Albuz ATR 80 Oranje klassieke doppen hoog 

8 TVI 8 st Albuz TVI 80 Geel drift reducerende doppen hoog 

3 TVI – 5 ATR 3st bovenaan Albuz TVI 80 Geel 

5st onderaan Albuz ATR 80 Oranje 

Klassieke en drift 

reducerende doppen 

hoog  

8 ATR – minder lucht 8 st Albuz ATR 80 Oranje klassieke doppen laag 
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De doelstelling van deze test is de invloed te onderzoeken van de verschillende dop 

types en de ventilatorsnelheid op de depositie en drift. De proef werd uitgevoerd bij 

een gemiddelde temperatuur van 15°C en een wind bijna loodrecht op de haag met 

een gemiddelde windsnelheid van 1,8 m/s.  

 

 
Figuur 71. Grond drift 

 

 

In de grafiek wordt de grond drift weergegeven op de verschillende afstanden van de 

bomenrij. De grafiek toont aan dat bij de drift reducerende doppen (8 TVI) de drift 

minder ver reikt dan bij de klassieke doppen (8 ATR). Bij de drift reducerende doppen 

is het grootste gedeelte van de spuitvloeistof neergeslagen binnen een afstand van 

10m, terwijl bij de klassieke doppen dit meer verspreid wordt over een afstand van 

25m. 

Bij de opstelling met beide dop types (3 TVI – 5 ATR) liggen de waarden hier tussen. 

Het bespuiten met een verminderde luchtstroom (8 ATR – minder lucht) heeft een 

zeer gunstig effect op de drift. De druppels vliegen duidelijk minder ver weg. Dit 

terwijl de depositieproef aantoont dat dit niet nadelig is voor de verdeling in de boom. 
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Figuur 72. Lucht drift 

 

In de grafieken wordt de lucht drift weergegeven in functie van de hoogte. Dit zowel 

voor de mast op 5m en op 10 meter afstand. We zien bij de drift reducerende doppen 

(8 TVI) duidelijk dat de drift minder ver reikt dan bij de klassieke doppen (8ATR)  

Bij de drift reducerende doppen is op de mast op een afstand van 10m duidelijk 

minder terug te vinden dan met de klassiek doppen. Ook op de mast op 5m afstand 

zien we dit gunstig resultaat met een driftpercentage dat vermindert van meer dan 32 

% tot 4 % op 3 m hoogte. Bij de opstelling met beide dop types (3 TVI – 5 ATR)  

liggen de waarden tussenin.  

Het bespuiten met een verminderde luchtstroom (8 ATR – minder lucht) heeft een 

zeer gunstig effect op de drift en reduceert de drift tot praktisch de helft ten opzichte 

van een standaard luchtondersteuning. Opmerkelijk is wel dat dit effect zich maar 

voordoet tot een hoogte van 4 m (mast op 5 m). Boven deze hoogte is het drift  

percentage uiteraard klein, maar niet verschillend voor de standaard en de 

gereduceerde luchtondersteuning.   

 

De depositie werd gemeten op verschillende locaties in de bomen. Doel is een beeld te 

krijgen van de verdeling in de bomenrij zowel in de hoogte als in de diepte 

(doordringing). 
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Figuur 73. Depositie van spuitvloeistof  

 

 

Het valt op dat in de broek van de boom de depositie hoger is aan de zijde van het 

spuiten (Voor) en dat deze afneemt naar de andere zijde toe (center + achter), wat 

normaal is. Dit wijst erop dat de doordringing in de haag onvoldoende is en dat er in 

elk geval een bespuiting langs beide zijden van de haag nodig is. 

 

In de top wordt de bovenzijde van het blad telkens niet goed bereikt. Door de 

luchtstroom  wordt de beneden zijde het blad goed geraakt maar de bovenzijde niet. 

 

Algemeen kunnen we stellen dat er weinig verschil is in depositie van de 

verschillende dop types. Dit betekent dat drift reducerende doppen even goed werken 

als de normale doppen, een observatie die ook in het demonstratieproject ‘Weg met de 

wolk’ zo in de praktijk werd ervaren. 

 

Conclusie 

De testen tonen voor alle doppen een gelijkaardige depositie. Het gunstig effect van 

drift reducerende doppen is duidelijk aantoonbaar. Een lagere ventilatorsnelheid zorgt 

voor een duidelijk verminderde de drift. Verdere proeven met verschillende 

ventilatorsnelheden zouden hieromtrent meer inzicht kunnen geven. 

 

 



  IWT 080528 – Eindverslag, februari 2014 

89 

 

B. Disseminatie 

Publicaties in internationale tijdschriften met leescomité 

 Endalew, A.M., Debaer, C., Rutten, N., Vercammen, J., Delele, M.A., Ramon, 

H., Nicolaï, B.M. and Verboven, P., 2010.  A new integrated modelling 

approach towards air-assisted orchard spraying - Part I: Model development 

and effect of wind speed and direction. Computers and Electronics in 

Agriculture 71, 128-136. doi:10.1016/j.compag.2009.11.005  

 Endalew, A.M, Debaer, C., Rutten, N., Vercammen, J., Delele, M.A., Ramon, 

H., Nicolaï, B.M. and Verboven, P., 2010.  A new integrated modelling 

approach towards air-assisted orchard spraying -Part II: Validation for 

different machine types. Computers and Electronics in Agriculture 71, 137-

147. doi:10.1016/j.compag.2009.11.007  

 Endalew, A.M., Debaer, C., Rutten, N., Vercammen, J., Delele, M.A., Ramon, 

H., Nicolaï, B.M. and Verboven P., 2010. Modelling pesticide flow and 

deposition from air-assisted orchard spraying in orchards: a new integrated 

CFD approach.  Agricultural and Forest Meteorology 150, 1383-1392. 

doi:10.1016/j.agrformet.2010.07.001 

 Endalew, A.M., Debaer, C., Rutten, N., Vercammen, J., Delele, M.A., Ramon, 

H., Nicolaï, B.M. and Verboven P., 2011. Modelling the effect of tree foliage 

on sprayer airflow in orchards. Boundary-layer Meteorology 138, 139-162. 

 Dekeyser, D., Duga, A.T., Verboven, P., Endalew, A.M., Hendrickx, N., and 

Nuyttens, D., 2012. Assessment of orchard sprayers using laboratory trials 

and CFD modelling. Biosystems Engineering 114, 157-169. 

 Duga, A.T.,  Endalew, M., Dekeyser, D., Nuyttens, D., Hendrickx, N., 

Goossens, N.,  Nicolai, B., Verboven, P. 2012. Machine type and operational 

parameters characterization of sprayer performance using CFD modelling and 

laboratory trials. In preparation for Computers and Electronics in Agriculture. 

 Dekeyser, D., Foqué, D., Duga A.T., Verboven P., Hendrickx N., Nuyttens D. 

2014. Spray deposition assessment using different application techniques in 

artificial orchard trees. Submitted to Crop Protection 

 Duga, A.T., Dekeyser, D., Ruysen, K., Bylemans, D., Nuyttens, D., Nicolai, 

B., Verboven, P. 2014. Effect of sprayer design on pesticide deposition in 

fully-leafed and bare trees of different architecture. Manuscript in preparation. 

 Duga, A.T., Dekeyser, D., Ruysen, K., Bylemans, D., Nuyttens, D., Nicolai, 

B., Verboven, P. 2014. CFD based analysis of sprayer performance as 

affected by wind and tree architecture on fully leafed trees 

Publicaties in vakpers 

 Goossens T en Hendrickx N, 2010.  Toepassingsproces van 

boomgaardspuiten.  Fruitteeltnieuws 02: p7. 

 Hendrickx N, 2012. Weg met de wolk, gebruik luchtmengdoppen. 

Management & Techniek 9, 17-19. 

 Hendrickx N, 2012. Weg met de wolk, gebruik luchtmengdoppen. 

Fruitteeltnieuws 13, 10-12. 

 Verboven, P., Hendrickx, N., Nuyttens, D. 2013. Computersimulaties 

verbeteren spuittechniek. Management & Techniek 14, 51-53. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.compag.2009.11.005
http://dx.doi.org/10.1016/j.compag.2009.11.007
http://dx.doi.org/10.1016/j.agrformet.2010.07.001


  IWT 080528 – Eindverslag, februari 2014 

90 

 

Bijdragen op internationale conferenties 

 Melese Endalew A, Hendrickx N, Goossens T, Nuyttens D, Dekeyser D, 

Verboven P. 2010. An integrated approach to investigate the orchard spraying 

process: towards a CFD model incorporating tree architecture. ASABE 

Annual International Meeting, 23-23 June, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. 

Paper No. 1009015. 

 Verboven, P., Melese Endalew, A., Hendrickx N., Goossens T., Dekeyser D., 

Nuyttens D. 2010 Pesticide spray modeling: including the effects of spray-

crop interactions. 12
th

 IUPAC International Congress of Pesticide Chemistry, 

4-8 July, Melbourne, Australia. [abstract only] 

 Endalew, A.M., Debaer, C., Rutten, N., Vercammen, J., Delele, M.A., M., 

Ramon, H., Nicolaï, B.M., and Verboven, P., 2010. A complete CFD approach 

for prediction of pesticide deposition in orchards.  International advances in 

pesticide application 2010, 5-7 January, 2010, Cambridge, UK. Aspects of 

Applied Biology 99, 351–358. 

 Endalew, A.M., Ramon, H., Nicolaï, B.M. and Verboven, P. 2010.Direct CFD 

simulation of air and droplet flow within vegetation using plant structure 

models.  Proceedings of the international conference on Local Air Quality and 

its Interactions with Vegetation, 21-22 January 2010, Antwerp, Belgium, 114–

118. 

 Endalew, A.M., Vercammen, J., Ramon, H., Nicolaï, B.M. and Verboven, P. 

2010. Modelling air-assisted orchard spraying: a new CFD approach.  Fifth 

International Symposium on Computational Wind Engineering (CWE2010), 

May 23-27, 2010, Chapel Hill, North Carolina, USA. [abstract only] 

 Dekeyser D, Goossens T, Endalew A M, Verboven P, Hendrickx N, Nuyttens  

D. 2011. Performance assessment of orchard sprayers, Part 1: Machine 

characterization. Proceedings 11th Workshop on Sustainable Plant Protection 

Techniques in Fruit Growing. Bergerac, France, 8-10 June 2011.  

 Hendrickx N, Goossens T, Endalew A M, Dekeyser D, Nuyttens  D, Verboven 

P. 2011. Performance assessment of orchard sprayers, Part 2: Field trials. 

Proceedings 11th Workshop on Sustainable Plant Protection Techniques in 

Fruit Growing. Bergerac, France, 8-10 June 2011.  

 Endalew A M, Dekeyser D, Goossens T, Hendrickx N, Nuyttens D, Verboven 

P. 2011. Performance assessment of orchard sprayers, Part 3: CFD modelling. 

Proceedings 11th Workshop on Sustainable Plant Protection Techniques in 

Fruit Growing. Bergerac, France, 8-10 June 2011.  

 Dekeyser D, Foqué D, Endalew A M, Verboven P, Goossens T, Hendrickx N, 

Nuyttens  D. 2012. Assessment of orchard sprayers using laboratory trials. 

International advances in pesticide application 2012, Wageningen, The 

Netherlands, 10-12 Januray 2012. Aspects of Applied Biology 114, 395-403. 

 Endalew A M, Dekeyser D, Nuyttens D, Goossens T, Hendrickx N, Duga A T, 

Nicolai B, Verboven P 2012. Assessment of orchard sprayers using 

Computational Fluid Dynamics. International advances in pesticide 

application 2012, Wageningen, The Netherlands, 10-12 Januray 2012. Aspects 

of Applied Biology 114, 413-420. 

 Hendrickx N, Goossens T, Endalew A M, Dekeyser D, Nuyttens D, Verboven 

P 2012. Assessment of orchard sprayers using field trials. International 

advances in pesticide application 2012, Wageningen, The Netherlands, 10-12 

Januray 2012. Aspects of Applied Biology 114, 405-412. 



  IWT 080528 – Eindverslag, februari 2014 

91 

 

 A T Duga , A M  Endalew , N Hendrickx, T Goossens, D Dekeyser, D 

Nuyttens, B. Nicolai, P Verboven 2012. Computational Fluid Dynamics 

Modeling of Orchard Sprayer Performance: Machine Type and Operational 

Parameters Characterization. Presented at the International Conference of 

Agricultural Engineering CIGR-Ageng2012, Valencia, Spain, July 8-12, 2012.  

 Dekeyser, D., Foqué, D., Duga, A. T., Verboven, P., Hendrickx, N., Nuyttens, 

D. 2013. Effect of spray application technique on spray deposition and 

coverage in artificial pear trees. Book of abstracts 12th Workshop Spray 

Application Techniques in Fruit Growing, Valencia, Spain, 26-28 June 2013. 

 Duga, A. T., Defraeye, T., Hendrickx, N., Dekeyser, D., Nuyttens, D., Nicolai, 

B., Verboven, P. 2013. Sprayer-canopy characterization using field 

experiments and CFD modeling. Book of abstracts 12th Workshop Spray 

Application Techniques in Fruit Growing, Valencia, Spain, 26-28 June 2013. 

 Duga, A. T., Defraeye, T., Nicolaï, B., Dekeyser, D., Nuyttens, D., Bylemans, 

D., Verboven, P. 2014. Training system dependent optimization of air 

assistance and nozzle type for orchard spraying by CFD modeling. 

International advances in pesticide application 2014, Oxford, UK, 8-10 

January 2014. Aspects of Applied Biology 122, 453-458. 

 Foqué, D., Dekeyser, D., Zwertvaegher, I., Nuyttens, D. 2014. Accuracy of a 

multiple mineral tracer methodology for measuring spray deposition. 

International advances in pesticide application 2014, Oxford, UK, 8-10 

January 2014. Aspects of Applied Biology 122, 203-212. 

Studiedagen, workshops, demonstraties 

 Opendeur Proeftuin Pit- en Steenfruit, Spuittechniek, 4 juni 2010, Sint-

Truiden. 

 Demonamiddag, Gewasbeschermingsmiddelen in de Zouw: Hoe voorkomen?, 

Spuittechniek, 1 september 2010, Riemst. 

 Bezoek van '9th International IOBC/WPRS Workshop on Pome Fruit 

Diseases', 31 augustus 2011, Sint-Truiden. 

 Opendeur Proeftuin Pit- en Steenfruit, 'Weg met de wolk', 12 juni 2012, Sint-

Truiden. 

 Infoavond Druiven, demonstratie spuittechniek en driftreductie, 26 juni 2012, 

Sint-Truiden. 

 Rondgang bedrijf De Schaetzen, 'Weg met de wolk', 10 juli 2012, Werm-

Hoeselt 

 Rondgang bedrijf D'Haemer, 'Weg met de wolk', 12 juli 2012, Pepingen-Beert 

 Opendeurdag Hageland, 'Weg met de wolk', 27 juli 2012, Ransberg-

Kortenaken 

 Rondgang bedrijf Stoffels, 'Weg met de wolk', 1 augustus 2012, Minderhout 

 Dag van de proeftuin, 'Weg met de wolk', 17 augustus 2012, Sint-Niklaas  

 Bezoek van Kuide Qin (Dow Agro Applications Group), 14 januari 2012, 

Merelbeke3 

 Bezoek van Acke Svensson, 22 maart 2013, Merelbeke 

 Bezoek van ISO WG16, 11 april 2013, Merelbeke 

 Verboven, P. 2013. Modeling spray drift from air assisted orchard sprayers 

using CFD. Workshop: Modelling Spray Drift from Ground-based 

Applications. 10-11 June 2013, Cranfield University, UK 



  IWT 080528 – Eindverslag, februari 2014 

92 

 

 Verboven, P. 2014. Spuittechniek in de boomgaard onder de loep. Studiekring 

Guvelingen, 14 maart, Sint-Truiden. 

Valorisatie-activiteiten 

 Pcfruit 

 Phytofar project ‘Weg met de wolk’ 

 Overleg met constructeurs (Lowette, Bamps, Simons, Knaepen) 

 Overleg met phytohandelaars 

 Overleg met veilingen 

 ILVO 

 Albuz (Hervé Foubert): karakterisatie spuitdoppen 

 Crodip (Nadia Albasser-Chauvin): karakterisatie spuitdoppen 

 Berthoud (Maud Petard): karakterisatie spuitdoppen 

 Institut für Systemwissenschaften, Innovations und 

Nachhaltigkeitsforschung (ISIS) (Camilo Lesmes): PDPA 

lasermetingen 

 Aarhus University (Per Lofstrom): PDPA lasermetingen 

 Contacten: 

 Iván José Ma. Alvarez, Universidad Nacional Del Nordeste 

Facultad de Ciencias Agrarias Maestria en Produccion 

 Kin Quide, Dow Agroscience 

 John Buxton (ADAS) 

 Jacob Rueeg (Agroscope Changins - Waedenswil Research 

Station ACW) 

 KU Leuven 

 IWT O&O project 110273 "Vernevelen van gezonde micro-

organismen in een koude omgeving" 

 Bilateraal project Saint-Gobain SOLCERA (Albuz), simulaties voor 

nieuwe doppen, i.s.m. ILVO 

 Bilateraal project Bayer Cropscience, simulaties drift van 

boomgaardbespuitingen 

 IWT O&O project 130384 Roam Chemie, vernevelsystemen, i.s.m. 

ILVO 

 

 



  IWT 080528 – Eindverslag, februari 2014 

93 

 

C. Analyse en vooruitzichten 

Als analyse van de resultaten nemen we hier de discussiepunten over die werden 

behandeld op de laatste gebruikersgroep van het project. 

 

(i) Depositie- en drift van boomgaardspuiten 

 

Is depositie op fruit gelijkaardig als die op bladeren in termen van waarde en 

verdeling?  

 

Wellicht is dit gelijkaardig aan de verdeling op de takken. Bladeren bewegen tijdens 

de toepassing en we zien hierop lagere depositiewaarden dan op takken. 

Residumetingen wijzen uit dat er tijdens de veldproeven geen probleem was van 

overschrijding van de limieten. 

 

Klopt het dat we slechts 10 tot 20% van de toegepaste dosis (l/ha) terugvinden op de 

boom tijdens de indoor proeven? 

 

Voor de indoor proeven was dit inderdaad het geval. De boomvorm van de artificiële 

bomen werd op basis van een klassiek peerplantsysteem gemaakt. In het veld zien we 

hierop ook lagere depositie dan op appel. Voor de indoor systemen werd gebruik 

gemaakt van namaak ficustakken die veel flexibeler zijn dan echte takken. Dit is 

wellicht de reden voor de extreem lage depositie: de takken worden erg weggeblazen 

door de sterke luchtondersteuning van de machine. Voor de veldproeven werd een 

analyse gedaan van het bladoppervlak en takoppervlak per boomtype wat resulteerde 

in totale deposities die, afhankelijk van het spuittype, 30% tot 90% waren van het 

gespoten volume. 

 

De top van de bomen lijkt minder depositie (l/cm
2
) te krijgen dan de buik van de 

boom. Is dit zo? 

 

Dit hebben we inderdaad steeds gezien. Er is vooral een verschil tussen bovenkant en 

onderkant van het blad in de top van de boom. Dit is het meest uitgesproken bij het 

toestel met individuele monden, dat lager is dan de boomhoogte. Een goede afstelling 

van de machine is dan ook belangrijk. 

 

(ii) Het simulatiemodel 

 

Kan de rekenmethode aangewend worden om dedosis in functie van bladopervlak te 

berekenen?  

 

De berekeningsmethode kan inderdaad bijdragen om verduidelijking te brengen in de 

discussie rond hoe dosisberekeningen in boomgaarden kunnen worden uitgevoerd. 

We houden hier rekening met de werkelijke totale bladoppervlakte in elke 

boomsysteem, en de verdeling ervan met de hoogte van de boom. Zowel 

bladdichtheid als boomvolume zijn hierbij belangrijk. Als resultaat van de berekening 

weet men ook het percentage op de boom. Op deze manier wordt het een 

nauwkeurigere berekening mogelijk. 
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Een gereduceerd model dat sneller oplosbaar is, en door de eindgebruiker kan worden 

aangewend was tot dusver niet mogelijk. Welke alternatieven zijn er mogelijk op 

korte en langere termijn? 

 

Het CFD model kan zowiezo ingezet worden om vragen uit de praktijk te helpen 

oplossen. Verder zien we mogelijkheden om met CFD de nodige inputs te genereren 

(verticale profielen van spuitnevel, bv.) die kunnen gebruikt worden in beschikbare 

driftsimulatie software. 

(iii) Driftreductie 

 

We zagen grotere verliezen naar de bodem nabij de boom bij het gebruik van 

driftreducerende luchtmengdoppen (TVI), die zwaardere druppels genereren. Kan 

gronddepositie bij deze doppen gereduceerd worden door ze omhoog te richten? 

 

We zien ook depositie van grote druppels (~1mm diameter) van de bovenste doppen 

op de machine, dus we verwachten hier geen groot heil van.  

 

Het druppelspectrum van de TVI doppen werd opgemeten in stilstaande lucht. Recent 

werd gemeten dat druppels significant kleiner zijn wanneer ze verneveld worden in 

een luchtstroom (luchtondersteunde spuittoestellen). Wordt hiermee rekening 

gehouden? 

 

Indien dit druppelspectrum beschikbaar is, kan dit doorgerekend worden. Een 

opstelling met luchtondersteuning kan voorzien worden in de meetopstelling. 

 

De combinatie van driftreducerende doppen en een verlaagd debiet van de 

luchtondersteuning werd niet onderzocht. Daarover moet men voorzichtig zijn naar de 

telers toe. Een simulatie van deze combinatie kan klaarheid brengen. 
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D. Bijlagen 

Bijlage 1.1.1. Protocol for droplet characterization of spray nozzles 

 

Bijlage 1.1.2. Resultaten van de PDPA lasermetingen 

 

Bijlage 1.1.3. Protocol spray distribution measurements 

 

Bijlage 1.1.4. Vloeistofverdeling van 3 boomgaardspuiten 

 

Bijlage 1.1.5. Protocol airflow measurements 

 

Bijlage 1.1.6. Luchtsnelheidspatronen van 3 boomgaardspuiten 

 

Bijlage 1.1.7. Publicatie karakterisatie spuitmachines labo & CFD 

 

Bijlage 1.4.1. Publicatie depositiemetingen artificiële bomen 

 

Bijlage 1.4.2. Publicatie Geïntegreerde analyse veldexperimenten 

 

Bijlages 2.1-2.4. Publicaties model & validatie 

 

Bijlage 2.5. Boomgroeimodellen 

 

Bijlage 2.6. CFD model artificiële bomen 

 

Bijlage 2.7. CFD model verschillende plantsystemen 

 

Bijlage 2.8 Publicatie Geïntegreerde analyse CFD model 

 

Bijlage 3.2.1. CFD analyse van driftreducerende maatregelen 

 

Bijlage 3.2.2. Ground deposition for different spray nozzle configurations 

 

Bijlage 3.2.3. Drift- en depositieproef driftreducerende doppen 

 

 


