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Nieuwe technieken maken reductie 
herbicidengebruik mogelijk
Voor de onkruidbestrijding in openbaar groen in dorpen en steden zijn de laatste jaren veel ervaringen opgedaan met niet chemische on-
kruidbestrijding. Ook zijn er systemen ontwikkeld voor onkruidbestrijding met zeer lage dosering van herbiciden. Enkele van deze syste-
men bieden ook voor de fruitteelt goede mogelijkheden om herbicidegebruik te reduceren of zelfs te voorkomen.

Het bedrijf Mantis-ULV biedt diver-
se oplossingen om met weinig of 
zelfs zonder herbiciden onkruid te 
bestrijden. Met het ultra laag volu-

mesysteem (ULV) wordt herbicide 

met zeer kleine druppels op het 
onkruid gebracht. Met de BioMant 
Aqua kan het onkruid zelfs che-
mievrij worden aangepakt. Hierbij 
wordt het onkruid bespoten met 
heet water.

Mankar Flexomant 
module
De Mankar Flexomant module 
is een eenvoudig systeem voor 
de onkruidbestrijding tussen de 
bomen. Het steunwiel drijft een 
pomp aan waardoor de dose-
ring rijsnelheidsafhankelijk is. De 
spuitvloeistof komt vervolgens 
op een roterende vernevelaar 
die uniforme en kleine druppels 
produceert. Hierdoor kan men 
met minimale drift en met wei-
nig en onverdund middel spuiten. 
Verder zorgt een stevige flexibele 
spuitkap voor windbescherming 
en een scherpe afbakening van 
de gespoten strook. Door de kap 
te verdraaien en eventueel een 
tweede kap te gebruiken, kan de 
werkbreedte variëren tussen 25 
en 110 cm. Het systeem is met een 
paralellogram aan een frame ach-
ter de trekker gemonteerd waar-
door spuithoogte altijd gelijk is. Er 
zijn verschillende mogelijkheden 
om de Flexomant module voor, 
naast of achter de trekker te be-
vestigen. Met instelmogelijkheden 
en constructievarianten van de 
Flexomant kan voor veel teelten 
een passende oplossing worden 
gevonden om met weinig bestrij-
dingsmiddel de onkruiden tussen 
de rijen of paden te bestrijden.

BioMant Aqua
S amen met  M e clean’s 
Aquasolutions ontwikkelde 
Mantis-ULV de BioMant Aqua. 
Hierbij vernietigt heet water het 
onkruid. Een brander, gevoed 
door LPG of diesel, brengt wa-
ter op een temperatuur van 99,5 
graden Celsius. Een plunjerpomp 
pompt het hete water naar een 
spuitdop en met een druk van 2 
bar en een rijsnelheid van 2-4 km/
uur komt het hete water op het 

onkruid terecht. Flexibele spuit-
kappen voorkomen beschadiging 
van de bomen. 
De water- en brandstoftank, 

brander, pomp en regelappara-
tuur zitten in een behuizing die 
op een trailer is gemonteerd. De 
constructie en vorm van de trailer 
is klant- en teeltspecifiek. Deze 

toepassingstechniek van onkruid-
bestrijding zonder herbiciden 
biedt zeker perspectief voor de 
fruitteelt. Hierbij zullen teler en 

leverancier samen moeten zoe-
ken naar de juiste afstellingen en 
toepassingswijze van de BioMant 
Aqua. 
(Bert van Sonsbeek)

Groeiende belangstelling 
KWH-machines
Spuitmachinefabrikant kijkt tevre-
den terug op de Werktuigendagen 
in Sint-Truiden, laat Erik Bretveld 
van KWH weten. “Ik schat dat 
we met ongeveer 200 telers uit 
binnen en buitenland  hebben 
gesproken. We hebben conti-

nu demo´s gegeven en voor de 
Belgische markt het ´visitekaart-
je´ afgegeven dat KWH in ontwik-
keling is. In de eerste 5 maanden 
hebben we een groei laten zien 
van 100%. Er zijn nu al meer ma-
chines verkocht dan geheel 2016.̀

Mogelijk heeft de groeiende po-
pulariteit ook te maken met het 
gegeven dat de KWH-machines 
met Vlos-techniek vanwege de er-
kenning voor 99,7%-driftreduc-
tie, specifiek op het etiket van di-
verse middelen wordt genoemd. 

Zo is bijvoorbeeld in de kersen-
teelt Vertimec toegelaten, met de 
beperking dat het middel in de 
buitenste 20 meter van een per-
ceel alleen in combinatie met een 
KWH-spuit met Vlos-systeem ge-
spoten mag worden.

KWH zag de verkoop van spuiten in 2017 fors toenemen. FruitMedia
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Module van de Mankar Flexomant 
opgehangen in paralellogram.
 Mantis-ULV

De BioMant Aqua actief in de boomteelt  Mantis-ULV

Roterende 
vernevelaar
Het hoofdelement van alle 
Mantis ULV systemen is een 
roterende vernevelaar. Dit is 
een verticaal geplaatste en snel 
ronddraaiende schijf met op de 
rand fijne kartels. Een pomp 
zorgt ervoor dat de spuitvloei-
stof drukloos en druppelsgewijs 
op de schijf komt. De centrifu-
gaal krachten zorgen ervoor dat 
de vloeistof in een dun laag-
je  naar de rand van de schijf 
wordt gebracht. De kartels op 
de rand van de schijf vormen 
vervolgens fijne en uniforme 
druppels.  Door de snelheid van 
de druppels en bijbehorende 
spuitkap ontstaat er nauwelijks 
of geen drift. Door een speciaal 
en instelbaar opvangsysteem 

aan de bovenkant van de verne-
velaar gaan de druppels onder 
een bepaalde hoek met hoge 
snelheid naar beneden. 

Roterende vernevelaar
 Mantis-ULV


