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1 Samenvatting 

De werking van spuiwater, al dan niet gecombineerd met herbiciden, is duidelijk te zien op 

jonge, lage, breedbladige onkruiden. Zodra het onkruid te hoog is, wordt het bovenste 

gedeelte niet geraakt en gaat de plant niet dood. Grassen en wortelonkruiden zijn minder 

gevoelig. De toegepaste herbiciden versterken de werking. In de periode van toepassing 

(eind mei 2014) zijn de temperaturen niet hoog genoeg geweest voor een optimale 

werking. De werking van spuiwater berust op verbranding. Dit effect is groter bij hogere 

temperaturen. 

Het effect was in de percelen op het bedrijf van W. van Wijk duidelijker zichtbaar, dan in 

het perceel van J. Merkens. Dit is het gevolg van een hogere onkruidbezetting bij J. 

Merkens en oudere/grotere onkruiden in dit perceel, met name zilverschoon.  

 

Met het gebruik van spuiwater in combinatie met een halve dosering herbiciden, is een 

vermindering van het herbicidengebruik te bereiken. 

 

 

 

2 Inleiding en doel 

Spuiwater is een vloeibare meststof afkomstig uit luchtwassers van varkenshouderij-

bedrijven. Ventilatielucht uit de stallen wordt door een luchtwasser met bv zwavelzuur 

geleid. De in de ventilatielucht aanwezige ammoniak gaat met het zwavelzuur een reactie 

aan, waardoor stikstof in de vloeistof achterblijft (ammoniumsulfaat). Dit water moet apart 

worden afgevoerd.  Het is niet toegestaan om spuiwater in de mestkelder onder de stal te 

vermengen met drijfmest of gier. Spuiwater  uit chemische luchtwassers mag worden 

aangemerkt als een kunstmest. De gemiddelde samenstelling van spuiwater is 40 kg 

stikstof (N) en 50 kg zwavel (S). De werkingscoëfficiënt van de N is 60%. De samenstelling 

kan wisselen. Spuiwater bevat de stikstof in ammonium vorm. Dit spoelt niet uit zolang ze 

niet is omgezet in nitraat. De omzetting naar nitraat is afhankelijk van de 

bodemtemperatuur: bij 5°C in ongeveer 6 weken, bij 20°C in slechts 1 week. De meeste 

gewassen nemen alleen nitraatstikstof op. Naast stikstof bevat spuiwater zwavel. Zwavel is 

onmisbaar voor de plant. Voldoende zwavel zorgt voor een betere benutting van de stikstof 

en de vorming van eiwitten in de plant. Een overdosis aan zwavel kan tot verzuring van de 

bodem leiden. 

Fruittelers kunnen door toepassing van spuiwater besparen op hun kunstmest- en 

bestrijdingsmiddelengebruik. Het gebruik van spuiwater in de fruitteelt zorgt voor lagere 

afzetkosten voor spuiwater bij varkenshouderij bedrijven.  

In deze proef is het effect van de toepassing van spuiwater op onkruiden op de 

boomstrook bekeken. De werking van spuiwater berust op verbranding door de, in het 

spuiwater aanwezige, ammonium. Mogelijk is er ook een pH effect. De toevoeging van 

herbiciden kan de werking van spuiwater versterken. De werkzame stof van Basta en 

Finale is glufosinaat-ammonium. Door  een blokkade van de omzetting van ammonium in 

het niet-giftige glutamine veroorzaakt glufosinaat ammoniak-ophoping. Spuiwater versterkt 

dit effect omdat het ook ammonium bevat. Basta werkt beter op breedbladige onkruiden, 

terwijl Finale beter werkt op grassen (andere formulering). De werkzame stof van Clinic is 

glyfosaat, een systemisch herbicide. Glyfosaat blokkeert in de planten een enzym, 

waardoor bepaalde aminozuren niet meer kunnen worden gemaakt en de planten dood 

gaan.  



 

© DLV Plant, 3 december 2014.   4 

 

3 Materiaal en methode 

3.1 Proefopzet 

Spuiwater wordt toegepast op de boomstrook. De behandeling is uitgevoerd per rij.  

In totaal zijn per perceel 4 rijen behandeld. Een vijfde rij is onbehandeld gelaten. 

 

Proefveld 

Locatie en ras: 
- ´t Goy, perceel Sweet Sensation, Wim van Wijk 
- ´t Goy, perceel Doyenné du Commice, Wim van Wijk 
- Werkhoven, perceel Conference, Jacco Merkens 
 
Proefopzet 

Variant Toepassing Totaal 

1. Spuiwater 600 l/ha 2x 1200 l/ha spuiwater 

2. Spuiwater 600 l/ha + 50% Basta 1x 600 l/ha spuiwater 

3. Spuiwater 600 l/ha + 50% Finale 1x 600 l/ha spuiwater 

4. Spuiwater 600 l/ha + 50% Clinic 1x 600 l/ha spuiwater 

5. Onbehandeld - - 

 

Berekening van de hoeveelheid te gebruiken middelen 

 Variant Concentratie per ha 
50% concentratie  
in de proef in liter 

Per 100 m 
boomstrook 

Per 100 m 
boomstrook 

1. Spuiwater 600 l per ha op boomstrook 600 6 l 6 l 

2. Basta 3,75 l per ha op boomstrook 1,875 18,8 ml 18,8 ml 

3. Finale 5 l per ha op boomstrook 2,5 25 ml 25 ml 

4. Clinic 1,5 l per ha  1,5 15 ml 15 ml 

5. Onbehandeld - - - - 

 

3.2 Materiaal 

Spuiwater is afkomstig van varkenshouderij Nieuw Rijsbrug B.V. uit Bunnik.  
 
Analyse spuiwater (1 mei 2014) (Bijlage 2) 
Stikstof-ammonium  2,7% 
Zwavel (S)  3,2% 
Zwavel (SO3)  8.1% 
pH   3,2 
 
De herbiciden zijn geleverd door de fabrikanten. 

Basta en Finale (glufosinaat-ammonium) door Bayer CropScience 

Clinic (Glyfosaat) door Nufarm B.V. 
In Bijlage 3 staan voor alle drie de producten de Wettelijke Gebruiksvoorschriften 
opgenomen (site Ctgb). 
 
Basta en Finale moeten ’s morgens worden toegepast op een onbewolkte dag en, zo 
mogelijk, met een fijne druppel. De werking op onkruiden duurt een aantal dagen.  
 
De werking van spuiwater is het beste als spuiwater wordt toegepast bij hoge temperatuur. 
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3.3 Uitvoering 

Spuiwater en toevoegingen zijn toegepast met de onkruidspuit op de zwartstrook. 
Rijsnelheid 5 km/uur, spleetdop OC 16, druk 2 Bar. 
Op 20 mei zijn de varianten 1, 2, 3 en 4 ingezet in ´t Goy van 16.45-18.00. Temperatuur 

25C en RV 50-60%. Op 30 mei is de tweede keer spuiwater ingezet in ’t Goy. 
In Werkhoven zijn de behandelingen 2, 3 en 4 op 20 mei ingezet. Variant 1 (spuiwater is 
op 30 mei en 3 juni ingezet (in verband met de Utrechtse fruitteeltdag op 4 juni).  
Beoordelingen hebben plaats gevonden op 21 mei (Wijk. Merkens), 2 juni (Merkens) en 11 
juni (Wijk). Op 2 juni zijn de proeven bekeken met Wes Janssen van Bayer.  
 

Variant Toepassing Beoordeling 

1. Spuiwater 1200 l/ha          v. Wijk 
Merkens 

20-05 en 30-05 
30-05 en 03-06 

21-05 en 11-06 
02-06 

2. Spuiwater 600 l/ha + 50% Basta 20-05 21-05, 11-06 

. Spuiwater 600 l/ha + 50% Finale 20-05 21-05, 11-06 

4. Spuiwater 600 l/ha + 50% Clinic 20-05 21-05, 11-06 

5. Onbehandeld - 21-05, 11,06 

 

3.4 Waarnemingen 

In elke behandeling wordt de onkruiddruk in percentage bedekking van de grond en 

soorten waargenomen, 1 dag na inzet (uitgangsituatie) en 3 weken na inzet van de proef in 

6 plotjes van 1x1,50 m.  

 

 

 

4 Resultaten en discussie 

4.1 Resultaten 

Voorafgaand aan de inzet van de proef stond in de percelen in ’t Goy veel laag onkruid, 

kiemplanten van paarse dovenetel, akkerkers, ereprijs, kruiskruid en knopige 

duizendknoop. In enkele zwartstroken stond incidenteel veel gras. De bedekking is 

gemiddeld 5% bij Conference (3-11%) en 6% (2-15%) bij Doyenné du Comice.  

In het perceel bij Merkens is in alle veldjes de bodem bedekt met een laagje van gemaaid, 

dood gras. Kruipende boterbloem, zilverschoon en knopig duizendknoop overheersen.  

 Zilverschoon bij Merkens 
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Klein kiemend onkruid zoals ereprijs komt voor, maar minder dan bij van Wijk. De totale 

bedekking varieert van 2% tot 30% (gemiddeld 9%). Vooral zilverschoon is een groot 

onkruid met veel bladmassa.  

 

Waarnemingen aan onkruidbezetting 

 

 

Op 21 mei (1 dag na de behandelingen) zijn al iets te zien aan de onkruiden. In de 

spuiwater varianten hebben de kleine breedbladige onkruiden een tik gehad van de 

bespuiting van 20 mei.  

Op 11 juni is duidelijk te zien dat deze breedbladige onkruiden afgestorven zijn. In de 

plotjes waar grote graspollen aanwezig waren, hebben deze zich verder ontwikkeld. In de 

onbehandelde boomstrook zijn onkruiden inmiddels in bloei gekomen zoals paarse 

dovenetel, kruiskruid, ereprijs. Knopig duizendblad is enorm omhoog gegroeid in enkele 

onbehandelde veldjes. Ook grassen hebben een grotere bodembedekking door 

uitbreiding.  

In de twee proefvelden van Van Wijk in ’t Goy is tussen 21 mei en 11 juni de onkruid-

bezetting toegenomen in de varianten spuiwater en onbehandeld. De toename bij 

spuiwater is te wijten aan de toename van de grasgroei. Alle kleine, breedbladig onkruid is 

doodgegaan.  

 

                      

Links: één van de onbehandelde plotjes in ‘t Goy in Doyenné du Comice. Knopig 

duizendknoop heeft zich verder ontwikkeld van 21 mei-11 juni.  

Rechts: kleinere planten van knopig duizendknoop op 2 juni in Werkhoven, onbehandeld. 

 

In andere behandelingen kwamen bij de eerste waarneming op 21 mei ook kleine planten 

van deze soort voor, deze zijn echter afgedood. Knopige duizendknoop is een eenjarige, 

voorjaarskiemer, waarvan de eerste kiemplanten in de loop van april verschijnen. De plant 

komt zeer algemeen voor op bouwland, in tuinen, braakliggend terrein en langs rivieren op 

alle grondsoorten.  

beoordeling

Wijk Sweet Sensation % bedekking  overheersende onkruiden

Variant 21-mei 11-jun 21-mei 11-jun

1. Spuiwater 2x 5% 53% gras, kruiskruid, paarse dovenetel eerste rij, pleksgewijs grasgroei, breedbladig onkruid dood

2. Spuiwater + 50% Basta 11% 19% gras, kruiskruid, akkerkers, paarse dovenetel afwijkende strook met veel grasgroei

3. Spuiwater + 50% Finale 3% 4% gras, kruiskruid, akkerkers, paarse dovenetel weinig onkruid, wat gras

4. Spuiwater + 50% Clinic 3% 3% gras, kruiskruid, paarse dovenetel diverse kiemplanten, ereprijs

5. Onbehandeld 4% 35% gras, akkerkers, paarse dovenetel, kleine brandnetel gras, paarse dovenetel bloeiend, kruiskruid in bloei

Wijk Doyenné du Comice    

1. Spuiwater 2x 7% 17% gras, akkerkers gras , breedbladige onkruiden allen dood

2. Spuiwater + 50% Basta 5% 3% gras, paarse dovenetel gras

3. Spuiwater + 50% Finale 4% 7% gras, akkerkers, paarse dovenetel gras, plek kleine brandnetel

4. Spuiwater + 50% Clinic 6% 2% gras, akkerkers, paarse dovenetel vrijwel niets

5. Onbehandeld 6% 43% gras, knopige duizendknoop knopige duizendknoop,  gras, hondsdraf, akkerkers, hanepoot, ereprijs

Merkens Conference 21-mei 2-jun 2-jun

1. Spuiwater 2x 8% 6% ereprijs, zilverschoon zilverschoon

2. Spuiwater + 50% Basta 5% 9% kruipende boterbloem, ereprijs boterbloem, knopige duizendknoop, ereprijs

3. Spuiwater + 50% Finale 10% 6% knopige duizenknoop zilverschoon en knopige duizendknoop

4. Spuiwater + 50% Clinic 12% 6% gras, knopige duizendknoop, ereprijs knopige duizendknoop,  gras, boterbloem

5. Onbehandeld 12% 6% gras, zilverschoon, ereprijs ereprijs en gras
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4.2 Discussie 

4.2.1 Demo’s 

In de demo’s was er een verschil in onkruidgroei tussen de rijen. Vooral de grasgroei was 

verschillend. In de variant 1 en 2, respectievelijk 2x spuiwater in de Sweet Sensation bij 

Wim van Wijk en spuiwater + ½ Basta. In de eindbeoordeling op 11 juni is daar 53% en 

19% grondbedekking. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door gras. Vooral bij spuiwater is 

de grasgroei niet gestopt door de behandelingen. Het effect van spuiwater was wel heel 

duidelijk op breedbladig onkruid, dit was vrijwel volledig afgedood. 

De demo’s bij Merkens gaven minder effect op onkruid dan bij Wim van Wijk. De 

onkruidbezetting van de boomstrook is geheel verschillend. Gemaaid en dood gras op de 

boomstrook, én grotere onkruiden zoals zilverschoon. Er is een effect van alle varianten op 

onkruid, maar het is in alle varianten te weinig. Spuiwater en herbiciden hebben minder 

effect op grotere onkruiden  

4.2.2 Bemestende waarde 

De effecten van spuiwater als bemesting zijn in deze proeven niet gemeten. Dat gebeurt in 

het Praktijk Netwerk in andere proeven. Met de hoeveelheid spuiwater die in de 

verschillende varianten worden gegeven, wordt 16 tot 32 kg ammonium gegeven. In de 

periode mei/juni kan dit een welkome aanvulling zijn op de bemesting. De hoeveelheden 

zijn niet te hoog, zodat van een te hoge gift geen sprake is. Er kan rekening worden 

gehouden met deze gift bij de verdere invulling van de bemesting/fertigatie.  

 
Variant Toepassing Hoeveelheid ammonium 

1. Spuiwater 1200 l/ha 20-05 en 30-05 (27 mg/l) totaal 32 kg 

2. Spuiwater 600 l/ha + 50% Basta 20-05 16 kg 

3. Spuiwater 600 l/ha + 50% Finale 20-05 16 kg 

4. Spuiwater 600 l/ha + 50% Clinic 20-05 16 kg 

5. Onbehandeld geen geen 

4.2.3 Irriterende eigenschappen 

Spuiwater heeft een hoge pH en kan irriterend werken. Bij toepassing van spuiwater op 

fruitteeltbedrijven moeten de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen worden genomen, zoals 

beschermende kleding. Schade aan de spuit is te voorkomen door enkele keren per jaar 

een beschermend ‘olie-laagje’ aan te brengen. 

Schade aan het gewas moet voorkomen worden door ‘op de grond’ te spuiten. Opslag van 

peren geeft zichtbare schade na behandeling met spuiwater. Voorkom opspatten en te 

hoge toepassing. 

4.2.4 Mengen met gewasbeschermingsmiddelen 

Bij het mengen met gewasbeschermingsmiddelen moet rekening worden gehouden met 

de hoge pH van spuiwater. Informeer voor mengen naar de pH gevoeligheid of de 

optimum pH van te mengen middelen.  

Basta en Finale zijn niet pH gevoelig. Voor Clinic (glyfosaat) is bij Nufarm BV geen 

gevoeligheid bekend. Andere bronnen geven een opimale pH van 5-6 aan. In onze 

proeven zien geen negatieve effecten. 

 

 

 



 

© DLV Plant, 3 december 2014.   8 

5 Conclusies en aanbevelingen 

De werking van spuiwater, al dan niet gecombineerd met herbiciden, is duidelijk te zien op 

lage breedbladige onkruiden. Zodra het onkruid te hoog is, wordt het bovenste gedeelte 

niet geraakt en gaat de plant niet dood. De toegepaste herbiciden versterken de werking. 

De werking van 2x spuiwater viel in 2014 tegen ten opzichte 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. In alle varianten was het effect van 

spuiwater + de halve dosering herbiciden beter dan (v. Wijk) of gelijk aan (Merkens) het 

effect van 2x spuiwater. Andersom kan het versterkend effect van spuiwater op herbiciden 

uit deze proeven niet bewezen worden, er zijn geen varianten opgenomen met alleen de 

halve dosering herbiciden, zonder spuiwater. Hiervoor zouden aanvullende 

proeven/demo’s moeten worden uitgevoerd.  

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 breedbladige onkruiden en gras (gedeeltelijk) te zien. 
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Bijlage 1 Proefschema 
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Bijlage 2 Analyse spuiwater 01-05-2014 
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Bijlage 3 Wettelijk Gebruiksvoorschrift Basta, Finale 
  en Clinic 

Toepassings
- 

gebied 

Type toepassing Te 
bestrijden 
organisme 

Dosering 
(middel) 
per 
toepassing  

Maximale 
dosering 
(middel) per 
toepassing 

Maximaal 
aantal 
toepassingen 
per teeltcyclus 
of per 12 
maanden 

Maximaal 
aantal liter 
middel per ha 
per teeltcyclus 
of per 12 
maanden  

Minimum 
interval 
tussen 
toepassingen 
in dagen 

Veiligheids
-termijn in 
dagen 

Basta 200 
Pitvruchten 

Strokenbehandeling 
 

onkruiden 3,75 l/ha 
3) 

zwartstrook 
1,275 l/ha 

2) 

boomgaard 
2  28 14 

Finale SL 14 
Pitvruchten 

Strokenbehandeling 
 

onkruiden 5 l/ha 
4) 

zwartstrook 
1,7 l/ha 

3) 

boomgaard 
2  28 14 

Clinic 
Appel 

strokenbehandeling  Onkruiden 2-6 l/ha op 
zwartstrook
1
 

3 l/ha in 
boomgaard 

1x per 12 
maanden 
 

3 l/ha per 12 
maanden 

- - 

Clinic 
Peer 

strokenbehandeling  Onkruiden 2-6 l/ha op 
zwartstrook
1
 

3 l/ha in 
boomgaard 

1x per 12 
maanden 

3 l/ha per 12 
maanden 

- - 
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Bijlage 4 Effect van spuiwater op breedbladige  
  onkruiden 

Effecten van de behandeling met spuiwater op onkruid en gewas.  
Behandeld op 20-05 en 30-05. 

  
21 mei, na 1 dag, effect spuiwater op paarse dovenetel bij van Wijk

  
11 juni, effect spuiwater op knopige duizendknoop bij van Wijk

  
11 juni, effect spuiwater op breedbladige onkruiden bij van Wijk

  
11 juni, effect spuiwater op blad Sweet Sensation bij van Wijk 

 


