Nieuwsbrief
Akkerbouw Nr. 1-2020

Actueel
De wetgeving is veranderd. Vanwege grote wijzigingen was 2019 als overgangsjaar aangewezen
met een gedoogbeleid. Vanaf 1 januari 2020 is handhaving van het beleid van kracht.

Wetgeving
Voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen in de open teelt geldt dat minimaal 75%
driftreductie toegepast dient te worden en is een drukregistratievoorziening verplicht. Deze moet
tenminste het laatste uur van een bespuiting elke 10 seconden de spuitdruk meten en registeren.
Spuitdoppen die tot 2 bar driftarm zijn, worden niet meer op de ‘driftreducerende doppen’ lijst vermeld
en kunnen niet meer worden gebruikt.
Onder bepaalde voorwaarden is een drukregistratievoorziening niet vereist:
• Bij gebruik van doppen die driftarm zijn vanaf 3 bar
• Bij een verdubbeling van de teeltvrije zone
• Veldspuit met sleepdoek/Wingssprayer/Wave
• Veldspuit met luchtondersteuning
• Veldspuit met MagGrow magnetisch systeem
• Veldspuit met verlaagde spuitboomhoogte (maximaal 30 cm) en dopafstand van 25 cm
• Rijenspuit of overkapte beddenspuit

Teeltvrije zones
In de nabijheid van oppervlaktewater dient een teeltvrije zone aangehouden te worden. Dit is de
zone vanaf de insteek van de sloot tot het hart van de eerste rij. De zone wordt breder afhankelijk
van de geteelde gewassen. Bij teelt langs sloten of greppels die onder normale omstandigheden van
1 april tot 1 oktober droogstaan (niet-watervoerende sloot) is geen teeltvrije zone nodig.
Overige regels omtrent de teeltvrije zone:
• Geen teeltvrije zone nodig bij biologische teelt
• Bij de teelt van intensief bespoten gewassen (aardappelen, uien, bloembollen en bloemknollen,
aardbeien, asperges, prei, schorseneren, sla, wortelen, vaste planten en bij het neerwaarts
bespuiten van boomkwekerij gewassen) geldt een teeltvrije zone van 150 cm
• Wanneer bij intensief bespoten gewassen (zoals hierboven genoemd) standaard een
driftreductie techniek/dop van minimaal 90% wordt gebruikt in plaats van 75%, mag de teeltvrije
zone worden versmald van 150 cm naar 100 cm
• Voor grasland geldt geen teeltvrije zone, maar een spuitvrije zone van 50 cm
• 50 cm voor granen, graszaad en overige teelten
Kiest u voor een dubbele teeltvrije zone om geen drukregistratievoorziening nodig te hebben? Dan
moet bij niet-watervoerende sloten éénmaal de teeltvrije zone aangehouden worden (50-150 cm).

Etiketten middelen
Naast het activiteitenbesluit zijn de etiketten van de te gebruiken middelen mede bepalend voor de
teeltvrije zone en driftreducerende maatregel. De combinatie van het activiteitenbesluit en het etiket
van het middel bepalen de teeltvrije zone en driftreducerende klasse.
Bijvoorbeeld de teelt van uien: wanneer u standaard met 90% driftreductie spuit in plaats van 75%,
dan mag u de teeltvrije zone versmallen naar 100 cm in plaats van 150 cm. Wilt u Stomp toepassen
in de uien dan staat in het etiket dat u het middel met 90% driftreductie moet toepassen en een
teeltvrije zone van 150 cm moet aanhouden. Conclusie: wilt u Stomp toepassen in uien dan moet u
alsnog een teeltvrije zone aanhouden van 150 cm ook bij een standaard toepassing met 90%
driftreductie.
In onderstaande tabel staan voorbeelden van middelen waarbij meer dan 75% driftreductie wordt
geëist. Kijk per middel op het etiket welke driftreductie geëist wordt en of dit alleen geldt als het
perceel grenst aan oppervlaktewater of dat het standaard wordt geëist.
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Praktische handvaten per techniek
Hieronder een aantal praktische handvaten hoe omgegaan kan worden met de verschillende
technieken.
• Conventionele spuittechniek: advies doppen en toegestane druk waarbij drukregistratie niet
verplicht is.
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Advies voor bespuitingen met 200-400
liter/ha hoofdzakelijk bedoeld voor
bijvoorbeeld fungiciden, insecticiden,
bodemherbiciden
en
herbiciden
waarbij een grote hoeveelheid water
niet van belang is.
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Advies voor bespuitingen met 400500 liter/ha hoofdzakelijk bedoeld
voor bespuitingen met veel water
voor bijvoorbeeld contactherbiciden
in uien.

Agrotop Turbodrop TDXL 110-06
Bij 7 bar 75% driftreductie
Bij 3 bar 90% driftreductie
Bij 2 bar 95% driftreductie

AR Plant heeft de uiterste zorg besteed aan dit bericht. De adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele informatie uit de
praktijk en wet- en regelgeving. Voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen of beslissingen
gebaseerd op informatie uit dit teeltbericht, aanvaardt AR Plant geen enkele aansprakelijkheid.
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
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HTA/Airtec/enz.
➢ Dubbele teeltvrije zone zonder drukregistratie
➢ Standaard teeltvrije zone met drukregistratie (ook registratie luchtdruk)
Sleepdoek/Wingssprayer/Wave
➢ Standaard teeltvrije zone met DRD 50% (bijvoorbeeld Albuz ADI 110-02 bij 2 bar 99%/
Agrotop Airmix 110-02 bij 4,5 bar 99%)
Veldspuit met luchtondersteuning
• Standaard teeltvrije zone met DRD 75% of 90% (zie doppen conventioneel)
Veldspuit met Hardi Twinforce
• Standaard teeltvrije zone met DRD 50% of 75% (bijvoorbeeld Agrotop Airmix 110-025/
Agrotop Airmix 110-03)
Veldspuit met MagGrow
• Standaard teeltvrije zone met DRD 50-95% (bijvoorbeeld Agrotop Airmix 110-03/Agrotop
Turbodrop TDXL 110-05)

Wat is er op dit moment nog niet duidelijk?
•
•
•

Wordt injectie van Squall middels een injectiesysteem herkend als driftreducerende techniek?
Welke doppen in welke klassen worden goedgekeurd met een spuithoek van 80-90 graden? Dit
is van belang voor de driftreducerende techniek ‘verlaagde spuitboom’ gezien het beperkt aantal
toegestane doppen voor deze techniek (dit wordt naar verwachting maart 2020 bekend).
Worden HTA/Airtec/enz. goedgekeurd bij een hogere luchtdruk? (Dit wordt naar verwachting
maart 2020 bekend).

DRD- en DRT-lijst
Op helpdeskwater.nl kunt u de DRD- (driftreductiedoppen) en DRT- (driftreductietechnieken) lijsten
vinden. Met welke techniek en onder welke voorwaarden, welke driftreductieklasse gehaald kan
worden, is ook te zien in de tabel in de bijlage van dit akkerbouwbericht. Hierin is ook te zien wanneer
een druklogger wel of niet verplicht is.

Driftarme techniek gekocht maar niet op tijd leverbaar?
Ondernemers die kunnen aantonen dat zij een driftarme spuittechniek hebben gekocht die in 2020
geleverd en ingezet wordt, hoeven in 2020 geen aanvullende maatregelen te nemen. Wel moet de
nu al geldende driftreductie en minimale teeltvrije zones aangehouden worden.

Kantdop
De buitenste in gebruik zijnde dop langs oppervlaktewater dient een kantdop te zijn. De keuze voor
het merk en type kantdop is vrij. Het is raadzaam om hetzelfde merk als driftreducerende doppen te
gebruiken. Belangrijk is dat de kantdop in ieder geval dezelfde of grovere druppelgrootte heeft als
de gebruikte spuitdop.
Tip: Bestel bij aanschaf van nieuwe doppen altijd een aantal extra om in de trekker te leggen als
reserve. Mocht er tijdens het spuiten een dop verstopt zitten dan kunt u deze snel wisselen en hoeft
u minimaal in contact te komen met de middelen.

Bijeenkomsten spuitttechniek
Binnenkort organiseren wij twee bijeenkomsten spuittechniek. De bijeenkomsten kunt u mee laten
tellen voor de verlenging van Het Bewijs van Vakbekwaamheid voor het onderdeel Techniek en
veiligheid. Wanneer u in aanmerking wilt komen voor verlening dan dient u zich vooraf aan te melden
en te betalen via de site van dochteronderneming CAF: www.caf.nl. De uitnodiging krijgt u binnenkort
toegestuurd.
• Donderdag 20 februari: Mts Breunissen in Herveld
• Woensdag 26 februari:
Minkhorst Akkerbouw in Hummelo
.
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Bijeenkomsten
•

Maandag 20 januari:

•

Dinsdag 28 januari:

•

Donderdag 20 februari:

•

Woensdag 26 februari:

Mais- en ruwvoerteeltavond Tuil
Licentieonderdeel Teelt
Ondernemersdag akkerbouwdag Echteld
Licentieonderdeel Teelt
Spuittechniek, Herveld
Licentieonderdeel Veiligheid en Techniek
Spuittechniek, Hummelo
Licentieonderdeel Veiligheid en Techniek

Nieuw: vooraf aanmelden licentiebijeenkomsten
Vanaf 2021 is het verplicht dat telers die in aanmerking willen komen voor een punt op de
spuitlicentie zich van tevoren aanmelden en betalen. AR start hier dit jaar alvast mee. Via de website
van onze dochteronderneming CAF www.caf.nl kunt u zich aanmelden voor de betreffende
bijeenkomst. Hier kunt u eenvoudig via iDeal betalen.

Vestigingen AR
•

•

•

Waardenburg, Zandweistraat 20, T 0418-655944, F 0418- 655940,
E plant@argroep.nl
Voor het bestellen en afhalen van GBM, meststoffen, zaaizaden en teeltbenodigdheden.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur.
Houten, Schonauwenseweg 9, T 030-6372130, F 030-6373546,
E houten@argroep.nl
Voor het bestellen en afhalen van GBM, meststoffen en teeltbenodigdheden.
Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 8.00-17.00 uur.
Lienden, Marsdijk 31, T 0488-481530, F 0488-482571
Voor het afhalen van GBM, meststoffen, zaaizaden en het gebruik van de weegbrug.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw voorlichter of met onze verkoopbinnendienst,
telefoon 0418-655944 of e-mail plant@argroep.nl.

AR Plant heeft de uiterste zorg besteed aan dit bericht. De adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele informatie uit de
praktijk en wet- en regelgeving. Voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen of beslissingen
gebaseerd op informatie uit dit teeltbericht, aanvaardt AR Plant geen enkele aansprakelijkheid.
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
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Bijlage: driftreductieklasse bij driftreductietechnieken

.
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