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Milieubewuste verdeeltechniek



De vloeistof wordt onder druk door een klein gaatje geperst.

Werking spuitdop

Gevolg: 

- Breed druppelspectrum: (zeer) grove tot zeer (zeer) fijne 

druppels door elkaar.

- Veel water nodig voor goede verdeling. 

- (Veel) Verliezen; milieu emissies en/of schade door afdruipen en/of 

verwaaien (Drift !). 



Werking AGRICULT             techniek  

De vloeistof wordt drukloos verstrooid  

VOORDELEN

- Uniforme, drift- en emissie arme druppels.

- Weinig water nodig voor goede verdeling. (ca. 10-30 L/ha)

- Minimale verliezen; milieu emissies en/of schade door 

afdruipen en/of verwaaien (Drift !). 

- Besparing op middel!

- Minder vullen = Tijdwinst en meer capaciteit



Werking AGRICULT             techniek  

De vloeistof wordt drukloos verstrooid  

VOORDELEN

- Minder vulmomenten = minder risico’s gebruiker en 

milieu (spetters, knoeien, mengfouten e.d.)

- Minder gewicht – Meer capaciteit

- Meer zicht door kleine tanks

- Machines blijven schoner – (schoonspuiten / milieu)

- CO2 reductie door lager toerental trekker.













Stofbestrijding 

met droge mist

eenvoudig - effectief - goedkoop.





Al 20 jaar het betrouwbare merk 

voor aardappelbehandeling met 

Ultra Laag Volume (ULV) 

schijfvernevelaar.

Bedrijfszeker – standaard compleet – gunstige prijs



V-Beeld

Voor gericht en schoon werken



. 

Op Potatocare

Met 2 koppen op stortbak

Optie: Nevelkap

. 

Op Potatocare

Met 2 koppen op stortbak

Optie: Nevelkap



Ook voor bloembollen

Met nevelkop boven in val



- Met ingebouwde snelle GPS !

- Meteen de juiste afgifte!

- Geen over-/onderdosering meer   

- Afgifte + en – per groep tijdens het rijden.

- Met pompgroep A en B, dus nog meer 

werkgangen combineren. (Tijd + CO2 reductie)

- Instelbare druppelgrootte (nk80lt)

RIJ-SNELHEIDSAFHANKELIJK 

VLOEISTOFFEN DOSEREN !



- Veel toepassingen:

- Onkruid-, insecten- en/of schimmelbestrijding (met 

LvS techniek.)

- Rijenbemesting e.d. (met kouters of slangen)

- Geschikt voor nagenoeg alle vloeistoffen.

- Kan goed tegen corrosieve vloeistoffen.

- Op het juiste moment, meer doen in 

minder tijd!

RIJ-SNELHEIDSAFHANKELIJK 

VLOEISTOFFEN DOSEREN !



werkgangen combineren: toedienen + inwerken

Toepassing van Devrinol® bij het planten van kool

LvS strooikoppen tussen rotorkop eg en rol

® Geregistreerd handelsmerk van Agri Chem bv Oosterhout



A) fosfaat

B) onkruidbestrijding

werkgangen combineren



AGRICULT          opbouwset      
werkgangen combineren

Insecticide strooien + inwerken + zaaien + onkruidbestrijding 

4 werkgangen in 1 4                  3    2    1



Drifarme aardappelopslagbestrijding

vanaf 10 L/ha

• f

• f

AGRICULT        opbouwset      



Op Aardappelpootmachine

20 L / ha  i.p.v. 200 L/ha !!!

Rhizoctoniabestrijding

met





Op Aardappelpootmachine

Driftarm strooien – met StrooiKopBewaking (SKB)



GESLEEP MET WATER!

SPUITDOPPEN - HOOGVOLUME



Op Aardappelpootmachine

• Drift arm 

• Slechts circa 20 L/ha. rug.

• Retourpompfunctie: minimum restvloeistof 



• Snelheidsafhankelijke afgifte 

• Retourpompfunctie: minimum restvloeistof 

• Ongevoelig voor verstoppingen!

Op Aardappelpootmachine







Proef Peka Kroef: 200 L versus 20 L /ha

2013 en 2014



Proef Peka Kroef: 200 L versus 20 L /ha

2013 en 2014



Proef Peka Kroef: 200 L versus 20 L /ha

2013 en 2014



1. Toedienen + infrezen

2. Ruggenfrezen + onkruid 

bestrijden

3. Loofdoding

• Perfecte loofdoding met 25-50 

L/ha. volle veld!!

• 1 dag = 1 tank.

• Altijd kraanwater spuiten, geen 

bruinrot.

• 50% reductie op middel.

• Afgifte traploos regelbaar vanuit 

trekker.

• Afgifte onafhankelijk van trekker 

toerental (12V).

• Hoge gebruikersscore*

4.  Onkruidbestrijding (bijwerken)

*bron: werktuigenrapport 

Landbouwmechanisatie nr. juli/aug. 2006 –

zie bijlage)

Breed inzetbaar





• Snelheidsafhankelijke afgifte 

• Retourpompfunctie: minimum restvloeistof 

• Ongevoelig voor verstoppingen!

Onkruidbestrijden op het beste moment!

Altijd vochtige toplaag

Geen schaduwwerking door wind



Onafhankelijk als beste getest !

1 tank = 1 dag



De beste techniek!

Meerjarig onafhankelijk onderzoek

Loof Does zelfs met halve dosering, de 

beste effectiviteit. Ras Nicola  



De beste techniek!

Meerjarig onafhankelijk onderzoek

Loof Does zelfs met halve dosering, de 

beste effectiviteit.  Ras: Markies en Kardal





Loofdoding aardappelen (N.O.P.)

Resultaten veldonderzoek 2019



Erwinia: Loofklappen beter.

Project Deltaplan Erwinia

• Klappen lijkt juist veel 

beter om snel van 

besmet loof af te komen.

• Bacteriën worden overal 

aangetroffen, ook op 

insecten, aerosolen in 

de lucht, regen- en 

oppervlakte water etc. 



Dank voor uw aandacht.
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