Technische Commissie Techniekbeoordeling

Persbericht
Advies aan waterbeheerders om tot en met 31 december 2011 in de fruitteelt de Albuz
TVI 8001 t/m 8003 spuitdoppen in een pakket met de dwarsstroomspuit of axiaalspuit
en enkelzijdige bespuiting van de laatste bomenrij onder voorwaarden toe te staan met
een minimale teeltvrije zone van 3 meter.
De TCT heeft in april 2007 de waterbeheerders geadviseerd om bij een aanvraag voor
versmalling van de teeltvrije zone bij de teelt van appelen, peren en overige pit- en
steenvruchten, op grond van artikel 3 van het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij
(Lotv), waarbij sprake is van toepassing een dwarsstroomspuit (uitgerust Albuz 8001 t/m
8003 een teeltvrije zone aan te houden van tenminste 3 meter. Dit advies geldt op advies van
de TCT inmiddels ook voor de axiaalspuit.
Omdat het doppenclassificatiesysteem voor de fruitteelt in 2007 nog onvoldoende ontwikkeld
was om de spuitdoppen de Albuz 8001 t/m 8003 te classificeren, maar op grond van
onderzoeksgegevens wel de verwachting was dat de doppen voldoende driftreductie zouden
geven, heeft de TCT in 2007 gekozen voor een geldigheid van het advies tot en met 2009. De
verwachting was dat het doppenclassificatiesysteem in 2009 gereed zou zijn zodat de doppen
opnieuw beoordeeld zouden kunnen worden. Omdat het doppenclassificatiesysteem in 2009
nog niet was afgerond is het advies verlengd tot en met 2010.
Omdat het doppenclassificatie ook in 2010 nog niet volledig is afgerond heeft de TCT
besloten het advies ten aanzien van het gebruik van de Albuz 8001 t/m 8003 uit 2007
nogmaals te verlengen, tot en met 31 december 2011.
Voorwaarden gebruik Albuz 8001 t/m 8003 doppen .
De spuitdruk van een dwarsstroomspuit of axiaalspuit uitgerust met de de Albuz 8001 t/m
8003 mag maximaal 7 bar bedragen. Bij de bespuiting van de buitenste gewasrij mag geen
gebruik worden gemaakt van naar het oppervlaktewater gerichte apparatuur.
Verder geldt dat een oplopende dopgrootte eveneens is toegestaan onder dezelfde
voorwaarden.
TCT adviseert waterbeheerders over spuittechnieken.
De Commissie Integraal Waterbeheer (CIW) heeft voorjaar 2003 een beoordelingsmethodiek
opgesteld. Hiermee is een uniforme beoordeling van alternatieve spuitsystemen voor het
Lozingenbesluit open teelt en veehouderij mogelijk geworden. De TCT is eind 2003 door
CIW ingesteld. Haar taak is om in opdracht van de waterschappen aan de hand van de door de
aanvrager aangeleverde onderzoeksgegevens de feitelijke beoordeling uit te voeren volgens
de Beoordelingsmethodiek. Het oordeel van de TCT is een advies aan alle waterschappen. Elk
individueel waterschap is en blijft verantwoordelijk voor de eindbeslissing of een alternatieve
maatregel mag worden toegepast omdat in het betreffende beheersgebied sprake kan zijn van
specifieke omstandigheden waarmee rekening moet worden gehouden. Dit betekent dat een
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alternatieve maatregel alleen kan worden toegepast indien het betreffende waterschap daartoe
toestemming heeft verleend.
De adviezen van de TCT zijn te vinden op www.helpdeskwater.nl onder het thema Lotv.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de TCT, C.A.M Baltus
van RWS Waterdienst; tel. 06-51103638. E-mail; corine.baltus@rws.nl.
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