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Automatische proefveldspuit (APS) op het PCG 

Het spuittoestel van CheckTec bestaat uit een spuitframe met 16 spuitbomen 

van 3 m of 1.5 m. Op het frame worden 16 spuittanks gemonteerd die makkelijk 

reinigbaar zijn. Voor elke spuitoplossing is een specifieke spuitboom voorzien. 

Aan 3 zijden van het spuittoestel kunnen windschermen voorzien worden om 

drift tegengegaan. De proefveldspuit is gemonteerd op een kleine zelfrijder, 

merk Mazotti IBIS 1500 LP, die gemakkelijk te hanteren is en krachtig genoeg is 

(100 PK). De aandrijving gebeurt hydrostatisch. De trekker beschikt over een 

functionele en ruime cabine die een zeer goed zicht geeft op de spuitbomen. In 

de cabine zijn actieve koolfilters aanwezig. De vierwielaandrijving is zeer 

geschikt op moeilijk berijdbare (natte) percelen. De spoorbreedte kan aangepast 

worden van 2,6 m naar 3,5 m. De zelfrijder heeft een instelbare rijsnelheid tot 

40 km/h en een bodemvrijheid van 1,3 m zodat in alle teelten kan gespoten 

worden. 

Software is voorzien die het mogelijk maakt om de spuitvolgorde vooraf te 

bepalen op een PC. De spuitvolgorde hoeft dus niet meer op het veld ingevoerd 

te worden. Op basis van het te verspuiten watervolume, wordt de snelheid en de 

druk bepaald en ingesteld in het spuitprogramma. Tijdens het spuiten van een 

proef hoeft er niet gestopt te worden om te wisselen van spuitboom wat een 

grote tijdswinst oplevert. Een ander belangrijk voordeel naar arbeidsveiligheid 

(lagere blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen), ergonomie en efficiëntie 

van onze automatische proefveldspuit, is het automatische reinigen van de 

spuittanks, spuitdoppen en leidingen. Deze worden tweemaal gereinigd met 

perslucht en water en volledig geledigd. Hiervoor is een schoonwatertank 

voorzien op de trekker. De spuitresten en het spoelwater worden opgevangen in 

een tank op de trekker waar alle spuitresten verzameld worden. De inhoud van 

deze tank wordt over de Phytobak gestort. 

Naast interne controles wordt het spuittoestel één maal per jaar ter controle 

binnengebracht bij het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, 

agrotechniek, keuring spuittoestellen en labo spuittechniek. Tijdens deze 

jaarlijkse controle wordt het spuittoestel gekeurd volgens het Belgisch 

keuringsprotocol (nazicht lekken, doppen testen op slijtage, test manometers, 

drukregeling, afsluitkranen, doormeten druk op spuitboompjes, …) en wordt er 

een verdelingsmeting en een dopafgifte test uitgevoerd. De eerste keuring gaf 

zeer goede resultaten. 

Met het toestel kunnen we proefbespuitingen op een zeer efficiënte en correcte 

manier proefbespuitingen uitvoeren. 
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