
Wat doet het 
praktijknetwerk?
Het praktijknetwerk ‘Toepassing 

spuiwater in de hardfruitsector 

is een van praktijknetwerken 

van de subsidieregeling voor 

praktijknetwerken van het ministerie 

van EL&I. Het project is tevens 

gefinancierd door LTO Noord fondsen. 

Vijf fruittelers en 1 varkenshouder 

uit het Kromme Rijngebied zoeken 

in dit Praktijknetwerk samen met 

adviseurs, onderwijs en leveranciers 

naar een duurzame toepassing 

van spuiwater uit luchtwassers 

van varkenshouderijbedrijven als 

meststof en onkruidbestrijder in 

de hardfruitsector. Projecten LTO 

Noord is verantwoordelijk voor de 

projectleiding en communicatie 

en ook inhoudelijk bij een aantal 

experimenten betrokken. Het project 

loopt van 1 augustus 2013 tot 29 mei 

2015.
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Het praktijknetwerk ‘Toepassing spui-

water in de hardfruitsector’ loopt nog 

tot eind mei 2015. De afgelopen ander-

half jaar hebben de deelnemers aan het 

netwerk conform de doelstelling van het 

project samen gezocht naar een duurzame 

toepassing van spuiwater uit luchtwassers 

als meststof en onkruidbestrijder in de 

hardfruitsector. Een aantal van die expe-

rimenten vroegen om een vervolg. Ik ben 

daarom blij dat ons verzoek om verlenging 

is goedgekeurd door RVO. 

Spuiwater is een vloeibare meststof afkomstig 

uit luchtwassers van varkenshouderijbedrijven. 

Op die bedrijven wordt de ventilatielucht uit de 

stallen door een luchtwasser met bijvoorbeeld 

zwavelzuur geleid. De in de ventilatielucht 

aanwezige ammoniak gaat met het zwavel-

zuur een reactie aan, waardoor stikstof in de 

vloeistof achterblijft. Dit water wordt nu op een 

aparte manier afgevoerd. In het project zijn de 

ondernemers met een aantal kennisvragen aan 

Van de hoofdaanvrager 
de slag waar in netwerkverband en in combina-

tie met praktijkproeven en experimenten een 

antwoord op gezocht wordt.

Doel van de experimenten is te demonstreren 

dat spuiwater als meststof kan worden ingezet 

in de hardfruitteelt. Daarnaast zoeken we naar 

antwoorden op de kennisvragen. Hierbij gaat 

het om de ervaringen in de praktijk. Want zoals 

de naam al zegt was het doel niet om weten-

schappelijk onderzoek te doen, maar om aan 

telers en varkenshouders te kunnen laten zien 

op welke wijze spuiwater in de praktijk duur-

zaam gebruikt kan worden.

Zoals gezegd volgen de definitieve resultaten 

later dit jaar maar het ziet er naar uit dat fruit-

telers door toepassing van spuiwater kunnen 

besparen op hun kunstmest- en bestrijdings-

middelengebruik. Voor varkenshouders is 

toepassing in de fruitteelt een nuttig gebruik 

van het spuiwater.

In deze nieuwsbrief leest u over de uitkomsten 

en bevindingen tot nu toe.

Wim van Wijk
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Binnen het praktijknetwerk worden 

verschillende experimenten uitgevoerd. 

De belangrijkste uitkomsten staan 

hieronder kort op een rijtje. (NB Elk ex-

periment is uitgevoerd bij twee deelne-

mende telers. En ook bij PPO in Rand-

wijk zijn proeven gedaan, door PPO en 

Fruitconsult).

Spuiwater als middel voor 

onkruidbeheersing

Het experiment  laat zien dat dat de werking 

van spuiwater, al dan niet gecombineerd met 

herbiciden, duidelijk is te zien op jonge, lage, 

breedbladige onkruiden. Zodra het onkruid 

te hoog is, wordt het bovenste gedeelte niet 

Uitkomsten experimenten
geraakt en gaat de plant niet dood. Grassen 

en wortelonkruiden zijn minder gevoelig. De 

toegepaste herbiciden versterken de wer-

king. In de periode van toepassing (eind mei 

2014) waren de temperaturen niet hoog ge-

noeg voor een optimale werking. De werking 

van spuiwater berust op verbranding. Dit 

effect is groter bij hogere temperaturen.

Het effect was in het ene perceel duidelijker 

zichtbaar dan in het andere perceel. Dit is het 

gevolg van een hogere onkruidbezetting en 

oudere/grotere onkruiden in dit perceel, met 

name zilverschoon. Met het gebruik van spui-

water in combinatie met een halve dosering 

herbiciden, is een vermindering van het her-

bicidengebruik te bereiken. In alle varianten 

was namelijk een doding van breedbladige 

onkruiden en gras (gedeeltelijk) te zien.

Bladsapmeting

Dit is gedaan per bedrijf. Deze beoordeling 

verschilde enorm per deelnemend bedrijf aan 

het netwerk en dat maakt het moeilijk om er 

in algemene zin iets over te zeggen of con-

clusies aan te verbinden. Opvallend was dat 

gehalte kalium bij alle vier fruittelers stabiel 

was. En dat bij de meeste bedrijven magne-

sium een mooi niveau had. Door de droogte 

was op sommige bedrijven het N-totaal 

laag  daarom het advies om in stappen bij 

te bemesten, en niet teveel ineens. Dit goldt 

op paar bedrijven ook voor zink en borium. 

Op een bedrijf was was het natriumgehalte 

op een zeer hoog niveau begin mei, zonder 

dat duidelijk werd wat is er gebeurd, dit nam 

daarna weer sterk af.

Het gebruik van spuiwater gaf geen duide-

lijke afwijkingen te zien maar omdat het 

experiment maar zeer beperkt is opgezet 

kan er voor spuiwater nog geen conclusie 

getrokken worden. 

Mineralisatieproef, spuiwater als 

stikstofmeststof in de appelteelt

In dit experiment is met name gekeken naar 

het effect van spuiwater op de beschikbare 

stikstof (n min) in de bodem en naar het 

effect op de opname van stikstof door het 

gewas. Dit aan de hand van N min monsters 

en door zowel vroege als late bladanalyses 

en vruchtanalyses. 

Bij 0-meting was de beschikbare hoeveel-

heid stikstof met 16 kg/ha laag te noemen. Onkruidbeheersing met behulp van spuiwater



Gebleken is dat het N min verloop bij de 

veldjes die met spuiwater bemest zijn, 

weinig afwijkt van die van de veldjes met 

KAS27. Het is gunstig dat de met de spui-

water aangewende stikstof evenals bij KAS 

27 direct beschikbaar is voor het gewas, dit 

omdat het belangrijk is dat er rond de bloei 

en in de celdelingsfase voldoende stikstof 

beschikbaar is voor het gewas. Begin juli 

was er geen effect van de bemesting meer te 

zien in de bouwvoor, dit gold voor zowel de 

KAS27 bemeste veldjes als voor de met spui-

water bemeste veldjes. Normaal is het effect 

van de voorjaarsbemesting eind juli weg, 

het afgelopen jaar was dat in deze proef dus 

eerder. Mogelijk speelde de flinke hoeveel-

heid regen in mei (ruim 122 mm, incl. nacht-

vorstberegening) hierbij een rol. Verder was 

ook de zomer van 2014 behoorlijk nat, met 

van 28 juli tot eind augustus ruim 180 mm 

regen. Begin oktober was er met circa 10 kg/

ha weinig beschikbare stikstof in de bovenste 

30 cm van de zwartstrook over.

Bij de vroege bladanalyse wijken de gehaltes 

van de spuiwaterbehandeling weinig af van 

die bij de standaardbehandeling met KAS27: 

voor wat betreft de hoofdelementen liggen 

de gehaltes binnen de streefwaarden.

Hardheid

De gemiddelde hardheid van de vruchten 

ligt bij de behandeling met spuiwater iets 

lager dan bij standaardbehandeling met 

KAS27. De grondkleur van de vruchten is bij 

de behandeling met KAS27 gemiddeld iets 

geler. De grondkleur van de vruchten van 

de behandeling met spuiwater wijkt niet af 

van die bij onbehandeld. Het N-gehalte ligt 
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bij de vruchten van de spuiwaterbehande-

ling hoger dan bij onbehandeld, maar iets 

lager dan bij de standaardbehandeling met 

KAS27. Hierbij kan de wat latere toediening 

van spuiwater een rol hebben gespeeld. Het 

spuiwater werd toegediend op 17 april (want 

niet eerder beschikbaar). Dit was enkele da-

gen na volle bloei (volle bloei was op 14 april 

2014), terwijl de KAS27 op 9 april in het 

begin van de bloei werd gestrooid. Aange-

zien de resultaten van vruchtanalyses vaak 

behoorlijk wisselend kunnen zijn en vanwege 

de beperkte opzet van het experiment, is het 

trekken van harde conclusies uit deze cijfers 

niet mogelijk.

Conclusie

De resultaten van de demo lijken uit te wij-

zen dat spuiwater als vloeibare stikstofmest-

stof inzetbaar is in de teelt van appel. Het 

verloop van de beschikbare stikstof (N min) 

in de grond en de stikstofgehaltes in het blad 

bij de vroege en late bladanalyses zijn bij 

spuiwater vrijwel gelijk aan die van het met 

KAS27 bemest en duidelijk hoger dan bij 

onbehandeld. Bij de vruchtanalyse ligt het 

stikstofgehalte wat lager dan bij de behande-

ling met KAS27. 

In de zomer van 2014 was er tijdens de Utrechtse Fruitteeltdag een demonstra-
tie van de resultaten van spuiwater als onkruidverdelger in een perenboom-
gaard. DLV-adviseur en netwerkbegeleider Gerjan Brouwer lichtte daar het 
experiment toe: “De behandeling met spuiwater werd 2 x uitgevoerd met 600 
liter spuiwater per ha. Dat gebeurde op 30 mei en 3 juni, zodat het effect goed 
zichtbaar zou zijn voor de bezoekers. Eigenlijk had de tweede behandeling beter 
een paar dagen later uitgevoerd kunnen worden, omdat de werking van spui-
water beter is bij zonnig heet weer’’, aldus Brouwer, “Dus in de praktijk had de 
werking nog beter kunnen zijn.”
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Uitvoering:U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u deelnemer aan of 

mogelijk geïnteresseerd bent in dit praktijknetwerk.

Aan- en afmelden

Bladverwijdering en –vertering

Doel van deze experimenten is om de bomen 

in het nieuwe teeltjaar zo schoon mogelijk 

te laten beginnen. Bekend is dat dit helpt 

om ziekten en plagen te voorkomen of beter 

beheersbaar te houden. In de winter van 

2013-2014 is gestart met de experimenten 

van bladverwijdering en bladvertering. Door 

de uitzonderlijk zachte winter en doordat 

de spuiwater op relatief koude dagen is 

toegepast viel het effect van bladverwijde-

ring tegen en was er weinig verschil te zien 

voor bladvertering tussen behandelde en 

onbehandelde rijen. In november zijn deze 

experimenten opnieuw opgestart, onder 

inhoudelijk begeleiding van Gerjan Brouwer 

(DLV). De bladverwijdering met behulp van 

bespuiting met spuiwater laat nu een enorm 

verschil zien ten opzichte van onbehandelde 

rijen en ook de bladvertering lijkt nu al snel-

ler te gaan. Gedurende de winter worden 

deze experiment verder ge-

volgd. In de volgende nieuws-

brief meer hierover!

Voor meer informatie over de 

experimenten kunt u contact 

opnemen met Arnoud Smit  

(asmit@projectenltonoord.nl) 
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Via een spuit onder de trekker wordt 
het blad besproeid


