
Uitleg 
spotspraying  

met de  
XBust Handheld



Plagen in gewassen beginnen 
op een plek en breiden zich uit.



Met spotsprayen:  

Voorkom je uitbreiding van plagen in het hele gewas. 
Gebruik je aanzienlijk minder middel. 

Bespaar je veel tijd en geld. 

Bovendien bespaard spotsprayen de kostbare 
 biologie in de rest van het gewas 



Waarom de XBust? 

Als je gaat spotsprayen wil je  
zeker weten 

 dat het goed werkt! 

De XBust kan daarvoor zorgen. 
 



De XBust heeft een unieke 
druppelverdeling waardoor 
iedere druppel daar blijft 
zitten waar jij hem wilt 

hebben. 

Dus geen druppeltrekking of 
liters water die van het 

gewas afspoelen.



Hoe kan dat? 

XBust gebruikt elektrostatisch geladen 
druppels van 80 Mu. 

Waarom?  
Bij deze druppelgrootte 
is de aantrekkingskracht 
op het oppervlak sterker  
dan de zwaartekracht 
(van der Waals krachten versus Newton). 



Het blijven plakken van de druppels kan je 
zelf testen op je bril. 

Spuit er met de XBust druppels op en 
probeer ze ervan af te schudden. 

Je zult zien dat 
 dit niet lukt. 



Maar die elektrostatische lading dan? 

Die zorgt ervoor dat de druppels in de lucht  
elkaar niet aantrekken. De lading maakt dat ze 

elkaar afstoten (wet van Bohr). 

Resultaat is een  
ongelofelijk gelijkmatige 
depositie op ieder oppervlak.



Was dat het? Nee, er is meer! 

De XBust verbruikt slechts  
10% water t.o.v. een gewone 
spuit. Hierdoor kan je de  
mengverhouding tot 10X verhogen. 

De druppels van de XBust op het gewas 
hebben dus tot 10X meer middel. 



Dat lijkt erg veel. 

Dat klopt. In de praktijk is 
3 to 7X  voldoende. Dus 

verbruik je minder middel 
maar is de concentratie op 
het blad veel hoger en de 

verdeling beter.  
Dus ook de effectiviteit.



Is dat genoeg? 

Nee dus.  Om de druppels diep in het gewas te 
laten doordringen gebruiken we een  

actieve luchtstroom. 

Deze zorgt niet alleen voor  
diepe indringing maar ook  
voor werveling. Daardoor komen de druppels 
ook op plaatsen waar een gewone spuit niet 
kan komen.



Spotspraying met de XBust Handheld  
doe je in een paar minuten, inclusief 

de voorbereiding. 

1x niet spuiten  
en je hebt  
alle kosten terugverdiend



Overtuig jezelf  
en vraag gratis een 14-dagen-

demomachine aan. 

Contact@xbust.nl


