
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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U leest nu de laatste nieuwsbrief van ons praktijknetwerk. Ik kijk met een heel 

goed gevoel terug op de projectperiode. Toen we begonnen dachten we dat 7 

onderwerpen binnen dit thema best ambitieus was, maar we hebben toch in elk 

onderwerp resultaten bereikt. Vooral in het experiment met de bladvertering 

dachten we dat we met vuur speelden, maar ook daarin boekten we resultaat.

Ik ben blij met de samenstelling van onze 

groep. We vulden elkaar goed aan en we 

blijven betrokken bij het onderwerp. En 

onze dank gaat ook uit naar de betrokken 

partners DLV, PPO, Fruitconsult en Projec-

ten LTO Noord.  

Het enige minpuntje dat ik kan noemen 

over het traject is het tijdsbestek. Liever 

hadden we natuurlijk vijf jaar gehad om 

resultaten te boeken. Je hebt natuurlijk 

met omstandigheden te maken waardoor 

sommige experimenten nog geen resulta-

ten boeken, want het blijft een praktijknet-

werk. We zijn geen laboratorium. 

Ik hoop dat er nog een vervolgtraject op 

het praktijknetwerk komt. Er zijn nog 

vragen over die we willen uitzoeken en de 

eerste gesprekken zijn al gepland. Hoe het 

verder gaat weet ik nog niet. Maar ik heb 

er vertrouwen in. Dus, wie weet, wordt 

vervolgd. 

Wim van Wijk

Van de hoofdaanvrager 

Wim van Wijk
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Slotbijeenkomst 
Op 20 mei hield het praktijknetwerk 
Toepassing Spuiwater in Hardfruit 
zijn slotbijeenkomst in ’t Goy. Onder 
leiding van Huub van der Maat, fruit-
teler en Heemraadslid, werden 22 
deelnemers  geïnformeerd over de 
bevindingen. Ze discussieerden over 
het nut van het gebruik van spuiwa-
ter in de hardfruitteelt. 

In het praktijknetwerk is de toepasbaar-
heid van spuiwater in de dagelijkse prak-
tijk van de hardfruitteelt bekeken aan 
de hand van een aantal activiteiten. Het 
doel van het netwerk was het zoeken 
naar duurzame  toepassing van spui-
water als meststof en onkruidbestrijder 
in de fruitteelt, het demonstreren van 
de mogelijkheden en het aannemelijk 
maken van de toepasbaarheid.
De samenvattende conclusie van het 
netwerk is dat spuiwater: 
• dezelfde bemestende waarde lijkt te 

hebben als kunstmest;
• op de korte termijn geen negatieve 

effecten lijkt te hebben; 

• prima in fertigatie kan worden 
toegepast;

• onder juiste omstandigheden en in 
combinatie met herbiciden onkruid kan 
bestrijden;

• gebruikt lijkt te kunnen worden in 
bladbemesting, biologisch spuiwater 
lijkt daar het meest geschikt voor. 

Kortom: het is aannemelijk dat spui-
water positieve effecten heeft. Wel is 

duidelijk dat een aantal dingen nader 
onderzocht moet worden. Zeker daar 
waar het gaat om de effecten van spui-
water op de bodem, bodemorganismen 
en functionele biodiversiteit (regenwor-
men en oorwormen). De schaal van de 
activiteiten in het netwerk is te klein om 
hierover goed gefundeerde uitspraken te 
kunnen doen. 

Nieuwe kennisvragen
Tijdens de uitvoering van het praktijknetwerk zijn een aantal vragen beant-
woord. Tegelijkertijd zijn er nieuwe kennisvragen bij gekomen. Ook deze 
vragen kwamen aan de orde in de slotbijeenkomst. 

Voor brede toepassing van spuiwater 
in de hardfruitsector moet, naast nader 
onderzoek zoals boven benoemd, ook 
gekeken worden naar: 
• wat is het effect van spuiwater op 

ijzer? In het netwerk lijkt het gebruik 
van spuiwater ijzer te mobiliseren. Dat 
is positief, maar hoe komt dit?

• Is spuiwater uit biologische wassers 
geschikt voor bladvoeding? En is het 
mogelijk om de logistieke uitdaging, 

die er bij het gebruik van biologisch 
spuiwater is, op te lossen? Biologisch 
spuiwater is feitelijk gewoon water met 
een klein beetje stikstof. Dit betekent 
dat je water aan het vervoeren 
bent. De kans dat dit kostenefficiënt 
gebruikt kan worden lijkt dus klein.

• Wat is het effect van gebruik van 
spuiwater voor bladvertering op 
knoppen? Twee jaar kleinschalig 
gebruik lijkt geen effect te geven, 

Tijdens de slotbijeenkomst bekeken fruittelers, varkenshouders en 
andere belangstellenden de effecten van spuiwater. 

Het praktijknetwerk wil graag 
nog het effect van spuiwater op 
knoppen onderzoeken. 



maar toch moet hier nog goed naar 
gekeken worden. 

• Welk effect heeft gebruik van 
spuiwater voor bladvertering bij peren 
en wat is het effect op zwartvruchtrot? 
Dit is niet onderzocht in het huidige 
netwerk maar lijkt zeker interessant.

• Dit geldt ook voor het effect 
op bloedluis en het effect op 
vruchtboomkanker

• Wat gebeurt er met natrium en ander 
elementen? Spuiwater lijkt natrium 
vrij te maken, maar waar komt dit 
vandaan en hoe erg is dit?

• Wat gebeurt er met de waterkwaliteit 
bij gebruik van spuiwater,  hoe zit 
het met uitspoeling? En als je het 
gebruikt in plaats van (een deel van) 
conventionele gewasbescherming, 
geeft dit positieve effecten op de 
waterkwaliteit?

Geconcludeerd werd dat er zeker 
potentie is voor het gebruik van 
spuiwater maar ook dat er voor een 
aantal aspecten nog werk te verzetten 
is. Een vervolg is wenselijk en daar zou 
een regeling geschikt voor moeten zijn. 

Deze is nog niet gevonden.
Daarnaast was er discussie over 
de beschikbaarheid van spuiwater. 
Doordat het spuiwater uit chemische 
luchtwassers een kunstmeststatus heeft 
wordt het door veehouderijbedrijven 
die zelf grond hebben vaak ook zelf 
gebruikt. Tegelijkertijd is duidelijk 
dat als het spuiwater de fruitteelt kan 
helpen om verantwoord, duurzaam en 
kostenefficiënt te telen het spuiwater 
beter tot waarde gebracht wordt. De 
beschikbaarheid zal daardoor naar 
verwachting geen probleem hoeven zijn. 

Resultaten van de zeven experimenten
Binnen het praktijknetwerk zijn 
zeven verschillende experimenten 
steeds bij twee deelnemende telers 
uitgevoerd. Ook bij PPO in Randwijk 
zijn proeven uitgevoerd, door PPO 
en Fruitconsult. 

Eigenschappen van spuiwater 
Spuiwater uit chemische luchtwassers, 
gebruikt in het netwerk, bevat tussen 
3,2 en 4,8% stikstof, tussen 5,6 en 
7,6% S en tussen 14% en 19% SO3 
en heeft een pH van 2,9-3. Biologisch 
spuiwater (bemonsterd voor dit 
netwerk) bevat 0,3% stikstof, 0,4% 
SO3 en heeft een pH van 7,2.
Uit de mineralisatieproef, uitgevoerd 
door Fruitconsult blijkt dat, zowel op 
basis van bladanalyse als op basis van 
vruchtanalyse, spuiwater netjes binnen 
de streefwaarden blijft en vergelijkbaar 
is met KAS. Hierbij moet opgemerkt 
worden dat het een beperkte proef is 
en de resultaten niet te generaliseren 
zijn. 

Effecten van spuiwater op bodem, 
regenwormen en oorwormen
Het bodemonderzoek toont aan 
dat spuiwater geen duidelijk effect 
heeft op de bodem.  Onderzoek naar 
regenwormen en oorwormen geeft geen 
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Via een spuit onder de trekker wordt , in de bladverteringsproef, het 
blad besproeid
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Dit is de laatste nieuwsbrief van 
het Praktijknetwerk. Aanmelden en 
afmelden voor de nieuwsbrief is niet 
meer mogelijk.

Aan- en afmelden

duidelijk beeld. Positieve en negatieve 
trends staan naast elkaar maar de 
vergelijkbaarheid laat te wensen over. 
Nader onderzoek is noodzakelijk. 

Gebruik van spuiwater als meststof 
in fertigatie
Spuiwater kan prima dienen als 
meststof in combinatie met fertigatie. 
Aandachtspunt is de EC-waarde, deze 
mag niet te hoog worden bij de plant. 
Dit lijkt haalbaar, zeker als het N-gehalte 
in het spuiwater wat hoger is en het 
zwavelgehalte wat lager. De fertigatie-
installatie is hier op in te stellen maar 
toch goed om hier aandacht aan te 
besteden.

Spuiwater als bladbemesting/ 
bladvoeding
Onderzoek bij PPO in Randwijk, 
in opdracht van het netwerk, laat 
zien dat er voor productie- en 
kwaliteitsparameters geen significant 
verschil is tussen onbehandeld en 
de spuitwaterbehandeling. Positieve 
of negatieve effecten zijn afwezig of 
klein en statistisch niet aantoonbaar. 
Vruchtverruwing en bladschade- 
effecten na de pluk werden visueel 
niet waargenomen (alle vruchten en 
bomen hadden dezelfde waardering). 
Gedurende het seizoen zijn ook geen 
bladschade-effecten waargenomen. 
Het gebruik  van spuiwater lijkt daarom 
mogelijk maar er is een grotere proef 
noodzakelijk. Biologisch spuiwater 
lijkt aantrekkelijker dan chemisch, 
want hierbij is vrijwel geen kans 
op bladverbranding. Zoals eerder 
aangegeven zit hier wel een logistiek 
vraagstuk aan. 

Spuiwater als middel voor 
onkruidbestrijding 
Uit de proeven in het praktijknetwerk 
blijkt dat de werking van spuiwater, al 

dan niet gecombineerd met herbici-
den, duidelijk te zien is op kleine, lage, 
breedbladige onkruiden. Zodra het 
onkruid te groot is, wordt het bovenste 
gedeelte niet geraakt en gaat de plant 
niet dood. De werking van twee maal 
spuiwater viel in 2014 tegen ten opzich-
te van ervaringen in eerdere jaren. In de 
periode van toepassing (eind mei 2014) 
zijn de temperaturen niet hoog genoeg 
geweest voor een optimale werking.
Herbiciden versterken het effect van 
spuiwater. Spuiwater met een halve 
dosering herbiciden scoorde bij de 
ene teler beter dan en bij een andere 
teler gelijk aan het effect van 2 maal 
spuiwater. Een versterkend effect 
van spuiwater op herbiciden kon niet 
bewezen worden. 
Met het gebruik van spuiwater is een 
vermindering van het herbicidengebruik 
te bereiken. De behandelingen met 
spuiwater met de halve dosering 
herbiciden geven in alle varianten een 
doding van breedbladige onkruiden en 
gras (gedeeltelijk) te zien.

Spuiwater als middel voor 
bladvertering en –versnelde 
bladval
Uit de bladval-proeven blijkt dat 

spuiwater de bladval 
versterkt, maar dit verschilt 
per ras. Er zijn meer 
proeven nodig en verder 
onderzoek naar andere 
effecten zoals bemesting. 
Uit de proeven blijkt 
rondom bladvertering 
blijkt dat spuiwater effect 
heeft op bladvertering. De 
schurft die dan op blad 
aanwezig is ook dan ook 
weg. Behandelingen van de 
bomen heeft meer effect 
dan behandeling van de 
grond. Ook hier blijkt het 

effedct per ras verschillend. Bij Elstars 
blijkt het effect zelfs verschillend per rij. 
Uit de schurftproeven blijkt dat het 
spuiwater, helaas, geen invloed had 
op Conidiën. Er was geen afname en 
toename van ascosporen. Het aantal 
ascosporen is zeker niet weinig. 
Bladvertering blijkt dus het belangrijkste 
wapen in strijd tegen overwintering 
schurft.
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Lees verder op de website 
Op www.praktijknetwerkenindelandbouw.nl vindt u een pagina over dit praktijknetwerk. Hierop staan de vorige 
nieuwsbrieven, nieuwsberichten, verslagen van bijeenkomsten en het complete eindverslag van het praktijknetwerk. 

Tijdens bijeenkomsten bekijken de leden 
van het netwerk de stand van zaken. 


