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Driftreducerende spuittechnieken

Witloof

Tabel 1. - De verschillende toegepaste technieken op het proefveld en de bijbehorende specificaties

Object Opgenomen in 
onderzoek

Doptype Gebruikte dop ISO 
dopgrootte

Spuitdruk 
(bar)

Rijsnel-
heid 

(km/u)

Volume 
(l/ha)

Driftre-
ductie-

klasse (%)

Buffer-
zone(1) 

(m)

1 2007 en 2008 standaardspleetdop Hardi ISO F 110 04 04 3 6 320 0 10

2 2007 en 2008
driftreducerende 

spleetdop
Hardi ISO LD 110 04 04 3 6 320 50 5

3 2007 en 2008 luchtmengdop Hardi ISO Injet 110 04 04 3 6 320 75 2

4 2007 en 2008 standaardspleetdop Hardi ISO F 110 03 03 3 6 240 0 10

5 2007 en 2008 luchtmengdop Hardi ISO Injet 110 02 02 3 6 160 50 5

6 2007 standaardspleetdop Hardi ISO F 110 03 03 3 4 360 0 10

6 b(2) 2008 standaardspleetdop Hardi ISO F 110 03 03 3 6 240 0 10

7 2007 standaardspleetdop Hardi ISO F 110 03 03 2 6 196 0 10

7 b 2008
driftreducerende 

spleetdop
Hardi ISO LD 110 02 02 3 6 160 0 10

8 2007 standaardspleetdop Hardi ISO F 110 03 03 4 6 278 0 10

8 b 2008
driftreducerende 

spleetdop
Hardi ISO LD 110 03 03 3 6 240 50 5

9 2007 en 2008 luchtmengdop Hardi ISO Injet 110 02 02 7 6 240 50 5

(1) Toe te passen bufferzone bij bepaalde spuittechniek bij het middel Dual Gold 
(2) Bij dit object werd een lagere dosis toegepast, met name 2/3 van de normale dosis

Driftreducerende technieken hebben geen negatieve effecten op de 
efficiëntie van de onkruidbestrijdingsmiddelen toegepast in de witloof-
teelt. Dat blijkt uit een tweejarig onderzoek uitgevoerd op enkele wit-
loofpercelen. Met behulp van een aangepaste spuittechniek kan drift 
bovendien in belangrijke mate worden beperkt.

Bij druppeldrift gaat het om druppels ge-
vormd door de spuitdoppen, die via de wind 
meegevoerd worden tot over de perceels-
grenzen en zich daar afzetten. Druppeldrift 
is het fenomeen dat het best gekend is en 
dat alleen optreedt tijdens de behandeling 

van de gewassen zelf. Deze vorm van drift 
is sterk afhankelijk van de toegepaste spuit-
techniek en is hierdoor vrij gemakkelijk te 
manipuleren.
Dampdrift vormt zich door de verdamping 
van middelen die verspoten zijn en nog 
niet door de planten zijn opgenomen, in 
de bodem zijn ingeregend of ingewerkt. 
Dampdrift kan verdergaan zolang de mid-
delen in dampfase zijn of in de dampfase 
kunnen overgaan. Uiteraard spelen voorna-
melijk het klimaat en het type product hier-
bij een belangrijke rol.
Algemeen bekeken heeft druppeldrift een 
belangrijker aandeel in de totale hoeveelheid 
drift in vergelijking met dampdrift.

Maatregelen om drift te beperken
Door drift komen gewasbeschermingsmid-
delen op plaatsen terecht waar ze schadelijk 
kunnen zijn voor het milieu, maar eveneens 
een risico kunnen vormen voor de volksge-
zondheid. Om (druppel)drift te beperken 
kan de land- of tuinbouwer enkele maatre-
gelen nemen bij de toepassing van gewas-
beschermingsmiddelen. In samenwerking 
met het ILVO testte de Nationale Proeftuin 
voor Witloof (NPW) gedurende twee jaar 
enkele driftreducerde spuittechnieken uit 
tijdens de onkruidbestrijding in de witloof-
wortelteelt (Tabel 1).

Spuittechnieken
De toegepaste technieken opgesomd in 
Tabel 1 hebben alle een verschillende in-
vloed op drift. Zo zal een lagere rijsnelheid 

Behandeling van de proefpercelen De meeste onkruiden, onder meer knopkruid, 
zijn efficiënt te bestrijden met de toepassing van 
driftreducerende maatregelen.

Niet alle aanwezige onkruiden werden 
bestreden met de gekozen herbiciden, zoals hier 
moerasdroogbloem.

Druppeldrift en dampdrift
De term drift wordt gebruikt voor spuitvloei-
stof die ongewild buiten het te behandelen 
perceel terechtkomt ten gevolge van lucht-
bewegingen. Hierbij onderscheiden we twee 
vormen: druppeldrift en dampdrift.
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minder drift veroorzaken doordat er min-
der turbulentie wordt gecreëerd achter de 
spuitboom.
Het doptype, echter, heeft de belangrijkste 
invloed op het driftrisico. Voor éénzelfde 
dopgrootte en spuitdruk leveren standaard-
spleetdoppen de kleinste druppelgroottes, 
gevolgd door de driftreducerende spleet-
doppen en de luchtmengdoppen. Bij lucht-
mengdoppen worden kleine luchtbelletjes in 
de spuitdruppels opgenomen waardoor hun 
druppelgrootte in belangrijke mate stijgt. 
Grovere druppels verminderen de drift om-
dat ze zwaarder en sneller en dus minder 
windgevoelig zijn. Grovere druppels resul-

teren echter in een lagere bedekkingsgraad 
van bladherbiciden en kunnen hierdoor mo-
gelijk de efficiëntie van de behandeling be-
invloeden. Dat laatste werd in deze studie 
onderzocht. Ook bij een grotere dopgrootte, 
zowel bij de standaardspleetdoppen als bij 
de driftreducerende spleetdoppen, neemt 
de druppelgrootte toe.
Drift kan eveneens worden verminderd door 
een lagere spuitdruk in te stellen. Hoe hoger 
de spuitdruk, hoe fijner de spuitnevel en bij-
gevolg hoe groter het risico op drift.

Bufferzones
Hoewel er verschillende technieken be-
staan om drift de reduceren, heeft de over-
heid beslist om slechts een beperkt aantal 
(controleerbare) maatregelen te erkennen. 
Deze erkenning is belangrijk voor de regel-
geving rond bufferzones. Een bufferzone 
is de afstand tot een waterloop waar het 
betreffende middel niet mag worden toe-
gepast. Deze gegevens zijn terug te vin-
den op het productlabel. Voor bijvoorbeeld 
Dual Gold is de bufferzone tien meter met 
een klassieke spuittechniek. Door gebruik 
te maken van driftreducerende maatrege-
len kan deze bufferzone worden verkleind. 
Enkele van de in deze proef geteste tech-

nieken zijn erkend door de overheid als 
driftreducerend en ingedeeld in driftre-
ductieklasses van 50, 75 en 90%. Het gaat 
hier om het gebruik van driftreducerende 
doppen. Een overzicht is terug te vinden 
in Tabel 1. Deze technieken laten toe de 
standaardbufferzone te reduceren. Andere 
driftreducerende technieken zoals het ge-
bruik van luchtondersteuning of rijenbe-
spuiting werden niet opgenomen in het on-
derzoek, maar zijn eveneens erkend. Het 
verlagen van de druk of de rijsnelheid zijn 
echter maatregelen die niet in aanmerking 
komen voor het verkleinen van de buffer-
zones, maar die wel behoren tot de goede 
landbouwkundige praktijk. Voor bijkomen-
de informatie kan je terecht op de website 
www.fytoweb.fgov.be, bij ‘Info voor de ge-
bruiker > Maatregelen ter beperking van 
verontreiniging van oppervlaktewater’.

Proefbespreking
In 2008 pasten de onderzoekers de opge-
somde technieken (Tabel 1) toe op een per-
ceel van Herman Brouwers in Wolvertem. In 
2007 gebeurde dit op een perceel van Willy 
en Gomer Goossens in Kampenhout-Relst. 
Op beide percelen werd de variëteit Vintor 
gezaaid. Tabel 2 toont voor beide percelen 
een overzicht van de herbiciden die wer-
den toegepast met de in Tabel 1 opgesom-
de technieken.
De NPW heeft de efficiëntie van de toege-
paste technieken nagegaan door de evolu-
tie van de onkruidpopulatie op te volgen 
(Figuren 1 en 2) en door controle van de 
groeiremming van het witloof. Door gun-
stige weersomstandigheden op het tijdstip 
van de toepassing van de herbiciden en de 
periode erna was de onkruidbestrijding op 
beide proefpercelen geslaagd. Het aantal 
overblijvende onkruiden was laag en groten-
deels waren het soorten die sowieso weinig 
gevoelig zijn voor de toegepaste herbiciden, 
zoals paardenstaart, moerasdroogbloem 
en melkdistel.
De meeste driftreducerende technieken gaan 
gepaard met een grotere druppelgrootte van 
de spuitnevel, die op de planten en de bodem 
terechtkomt. Hierdoor verlaagt de bedek-
kingsgraad. Dit effect heeft bij dit onderzoek 
in witloof niet tot een verminderde efficiën-
tie van de herbiciden geleid. De toegepaste 
herbiciden (Tabel 2) hebben alle een syste-
mische en/of een bodemwerking waardoor 
het effect van de verminderde bedekkings-
graad minder belangrijk is en de efficiëntie 
van de herbiciden behouden blijft.
De verschillende toegepaste technieken had-
den eveneens geen effect op de groeirem-
ming van het witloof ten gevolge van de 
herbiciden.

Figuur 1. - Evolutie onkruidpopulatie in 2007 op het proefperceel in Kampenhout-Relst (aantal onkruiden 
per 4 m lopende rug (50 cm))
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Figuur 2. - Evolutie van de onkruidpopulatie in 2008 op het proefperceel in Wolvertem (aantal onkruiden per 4 m²)

Tabel 2. - Schema van de toegepaste herbiciden, 
aangepast aan de waargenomen onkruidflora

Herbicide Eenheid 2007 2008

Na-
opkomst  

II

Na-
opkomst 

III

Na-
opkomst  

II

Na-
opkomst 

III

29/5/2007 5/6/2007 10/6/2008 17/6/2008

Kerb 50 kg/ha 0,25 0,25

Kerb 400 SC l/ha 0,30

Legurame l/ha 0,5 0,5 0,5 0,5

Safari g/ha 10 15 7

AZ500 ml/ha 50 50

Dual Gold ml/ha 100 300
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Besluit
Door toepassing van driftreducerende maat-
regelen wordt vermeden dat er gewasbe-
schermingsmiddelen op ongewenste plaat-
sen terechtkomen. Om echter de bufferzone 
van gewasbeschermingsmiddelen te verklei-
nen, dienen welbepaalde door de overheid 
erkende driftreducerende maatregelen te 
worden toegepast. De biologische efficiën-
tie van de herbiciden opgenomen in dit on-
derzoek vermindert niet bij het gebruik van 
driftreducerende technieken. Er zijn echter 
enkele voorwaarden om deze resultaten te 
bekomen. De spuitomstandigheden moe-
ten goed zijn, de gewasbeschermingsmid-
delen moeten aan de juiste dosis worden 
toegepast en de bespuiting moet op een 
correcte manier gebeuren, met een goed 
werkend spuittoestel.

W. Hubrechts & C. Van Ceulebroeck
Nationale Proeftuin voor Witloof, Herent

D. Nuyttens, D. Dekeyser  
& M. D’Hoop

ILVO, Eenheid Technologie & Voeding – Agrotechniek, 
Merelbeke


