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Ontwikkelen van toedieningsmethoden en rekenregels om
afhankelijk van toedieningstechniek en gewasstadium een
uniforme bedekking van het te bespuiten gewas te hebben. De
optimalisatie van de toedieningstechnieken en rekenregels
moet leiden tot een meest efficiënte verdeling in het gewas en
minimale spuitdrift. Doelstelling daarbij is een emissiereductie
van minimaal 95% door zowel techniektoepassing als een
mogelijke besparing aan middel.

Highlights: geef een korte beschrijving van de belangrijkste resultaten
Met het ontwikkelde prototype meetinstrument voor lucht- en vloeistofverdeling van
fruitteeltspuiten zijn een serie fruitteeltspuiten doorgemeten. Verrassend waren de grote gemeten
verschillen tussen de spuiten maar ook verschillen tussen linker en rechter zijde van dezelfde
spuit. Met het meetsysteem is het mogelijk meerrijen spuiten te meten wat een nieuwe
ontwikkeling is. Voor op bedden geteelde gewassen is op basis van laboratoriummetingen van de
vloeistofverdeling van enkelvoudige spuitdoppen een model gemaakt wat de vloeistofverdeling
van samengestelde spuitbeelden berekend op basis van dophouder positie boven het bed en de
positie van verschillende spuitdoppen in de dophouders. Hierdoor is het mogelijk bij verschillende
spuitboomhoogten een optimale spuitdophouder/spuitdop combinatie te maken met een goede die
een goede spuitvloeistofverdeling (vc <10%)op het teeltbed geeft. Een sensor evaluatie is
uitgevoerd naar de precisie van objectherkenning en positionering voor gewasafhankelijk spuiten.
Hieruit kwamen aspecten naar voren die eerder niet uit de fabrikant specificaties van de sensoren
af te leiden waren waardoor de sensoren in het vervolg beter ingezet kunnen worden.
Van 5 spuitmachines zijn vloeistofverdelingsmetingen in de boomgaard gedaan met gebruik van 2
doptypen (standaard, 90% driftreducerend) en 2 luchtinstellingen (standaard hoog, gereduceerd).
De resultaten hiervan komen in 2017 ter beschikking en zullen gebruikt worden voor verbetering
van de machines en verhoging van de spuitvloeistof depositie in de boom.
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