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Samenvatting 

Spuiwater is een reststroom die ontstaat na het “wassen” van lucht uit stallen. Het wassen bestaat uit het 
onttrekken van ammoniak aan de lucht met zwavelzuur. De stikstofrijke oplossing die ontstaat kan wellicht 
benut worden in de fruitteelt voor onkruidbestrijding, fertigatie, stimuleren van bladvertering of bladvoeding. 
 

In opdracht van de heer W.J.J van Wijk zijn de volgende activiteiten uitgevoerd in het kader van het 
praktijknetwerk “Toepassing spuiwater in de hardfruitsector” (projectnr. 208731) 
 

� Oorwormtellingen in drie demo’s in de provincie Utrecht (onkruidbestrijding�demo, bladvertering�
demo, fertigatie�demo)   

 
� Regenwormtellingen en –determinatie in bovenstaande bladverteringsproef in beide objecten. 

 
� Het testen van spuitwater als bladvoedingsmiddel op de PPO�onderzoeklocatie te Randwijk. 

 
Uit de metingen in de praktijkdemo’s en de bladvoedingsproef kan worden geconcludeerd dat 
- Het spuiten van spuiwater op de bodem om onkruiden te bestrijden of bladvertering te bevorderen 

na één jaar wellicht een negatief effect heeft op het aantal oorwormen. Het verdiend aanbeveling 
om dit diepgaander te onderzoeken. 

- Het fertigeren van spuiwater na één jaar waarschijnlijk geen grote negatieve effecten op het aantal 
oorwormen heeft. Het verdiend aanbeveling om dit diepgaander te onderzoeken. 

- Het spuiten van spuiwater op de bodem om bladvertering te bevorderen na één jaar waarschijnlijk 
geen grote effecten heeft op het aantal regenwormen. Voor individuele soorten zijn er wellicht wel 
effecten. Het verdiend aanbeveling om dit diepgaander te onderzoeken. 

- 6 maal spuiwater als bladvoedingsmiddel toepassen in de dosering van 30 liter/ha na één seizoen 
niet leidde tot betrouwbare negatieve of positieve effecten op dracht, vruchtgewicht, productie, 
bladkwaliteit en vruchtkwaliteit bij het ras Jonagold. 
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1 Inleiding 

Spuiwater is een reststroom die ontstaat na het “wassen” van lucht uit stallen. Het wassen bestaat uit het 
onttrekken van ammoniak aan de lucht met zwavelzuur. De stikstofrijke oplossing die ontstaat kan wellicht 
benut worden in de fruitteelt voor onkruidbestrijding, fertigatie, stimuleren van bladvertering of bladvoeding. 
 

In opdracht van de heer W.J.J van Wijk zijn de volgende activiteiten uitgevoerd in het kader van het 
praktijknetwerk “Toepassing spuiwater in de hardfruitsector” (projectnr. 208731) 
 

� Oorwormtellingen in drie demo’s op de volgende bedrijven in de provincie Utrecht: 
 

o Onkruidbestrijding�demo; Firma Merkens & Zn/Jacco Merkens, Molenspoor 3, Werkhoven 
o Bladvertering�demo; J en CH van Dijk/Kees van Dijk, Rhijnauwenselaan 18, Bunnik 
o Fertigatie�demo;  C.A. Uijttewaal/Cornelis Uijttewaal, Kapelleweg 20, ’t Goy 

 

Bij elke demo zijn twee behandelingen in enkelvoud uitgevoerd: één met en één zonder 
spuiwater. De behandelingen worden ofwel op twee perceelhelften uitgevoerd bij hetzelfde ras 
(fertigatie�demo), ofwel op twee verschillende rassen binnen één perceel (Bladverteringsdemo) 
ofwel op twee naast elkaar gelegen percelen met verschillende rassen en leeftijden uitgevoerd 
(onkruidbestrijdingsdemo). In beide objecten zijn oorwormtellingen uitgevoerd.  

 
De verschillende demo’s zijn verder niet beschreven in dit rapport. 
 

� Regenwormtellingen en –determinatie in bovenstaande bladverteringsproef in beide objecten. 
 

� Het testen van spuitwater als bladvoedingsmiddel op de PPO�onderzoeklocatie te Randwijk. 
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2 Materialen en methoden 

2.1 Oorwormtellingen 

De oorwormtellingen zijn uitgevoerd na het vangen van de oorwormen met vallen (zie figuur 1). De 
oorwormvallen bestaan uit losjes opgewonden stroken ribbelkarton van 10 cm breed. De kartonrollen 
worden bevestigd aan de onderkant van kunststof bekers. De bekers worden om zijn kop in de bomen 
opgehangen waarbij de opening rust op gesteltakken.  
 

Er zijn 20 vallen per object gebruikt, waarbij 4 vallen aan de rand van het perceel bij windhagen zijn 
opgehangen. Voor de verder positionering van de vallen zie bijlage 1.  
 
De oorwormvallen zijn uitgehangen op 17 september 2014 en geleegd op 25 september. 

 
 
Figuur 1. De gebruikte oorwormvallen. 
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2.2 Regenwormtellingen 

De regenwormen zijn geteld en gedetermineerd na het vangen met een regenwormval (zie figuur 2). Deze 
val bestaat uit een ijzeren frame van 50 bij 50 cm die in de grond gedrukt wordt. Daarna wordt 5 liter van 
een mosterdolie�oplossing in het frame gegoten. Als gevolg hiervan kruipen de regenwormen de grond uit 

waarna deze gevangen worden. Na verloop van enige minuten worden deze handelingen één maal herhaald.  
 
De mosterdolie�oplossing bestaat uit 1 ml mosterd�olie (allethylissionaat) en 200 ml isopropanol opgelost in 
10 liter water. 
 

Er zijn vier bemonsteringen per object uitgevoerd. 
 
De bemonsteringen zijn uitgevoerd in dezelfde rijen als waar de oorwormbemonsteringen zijn uitgevoerd 
(zie bijlage 1) 

 
Figuur 2. De gebruikte regenwormval. 
 

 

  



 

11 
© Praktijkonderzoek Plant & Omgeving 
 

2.3 Onderzoek spuiwater als bladmeststof 

Op de PPO�onderzoeklocatie Randwijk is op perceel West 3A+4A in 2014 een vergelijking uitgevoerd tussen 
het onbespoten laten en het toepassen van spuiwater als bladvoedingsproduct. Hiertoe is zes maal een 
spuiwateroplossing gespoten met 30 liter spuiwater aangevuld tot 355 liter met leidingwater.  

 
Er is gespoten op 30 mei (9�10 uur), 4 juni (10�11 uur), 16 juni (11�12 uur), 25 juni (10�11 uur), 2 juli (10�11 
uur) en 11 juli (11012 uur) onder gunstige omstandigheden (droog gewas en geen scherp drogend of 
zonnig weer).  
 

Na afloop van de bespuitingen is het gebruikte spuiwater geanalyseerd. Hiervoor is uit de voorraad 
geconcentreerd spuiwater een oplossing gemaakt op basis van de gebruikte dosering (30 liter spuiwater 
aangevuld tot 355 liter ofwel 8,5%). Voor de resultaten zie tabel 1. Omgerekend is in totaal 5,5 kg N/ha 
gegeven via de 6 bespuitingen met spuiwater. 

 
Tabel 1. Analyseresultaten van de gespoten spuiwatervloeistof (analyse 14 oktober 2014 na afloop van het 
onderzoek). 
 

 Gespoten 
spuiwater�
vloeistof  
 

EC (mS/cm) 0.24 

pH 2.2 

NH4�N (%) 0.26 

NO3�N (%) 0.00 

Totaal N (%) 0.26 

S (%) 0.35 

 
 
 
De spuitproef is uitgevoerd op Jonagold bomen op onderstam M.9 in het vijfde groeijaar (plantafstand: 

300x100 cm). Er zijn vier herhalingen, uitgevoerd als blokken, gebruikt. De veldjes, ofwel experimentele 
eenheden, bestonden uit 12 bomen netto. De eerste en de laatste boom zijn gebruikt als bufferbomen. Van 
de tien potentiële proefbomen zijn op de volgende manier bomen geselecteerd voor het onderzoek: 

� Afkeuren van boetbomen, beschadigde bomen of bomen met (teveel) vruchtboomkanker 

� Op basis van een schatting van het aantal bloemknoppen per boom zijn bomen geselecteerd 
zodanig dat elke behandeling het zelfde gemiddeld aantal bloemknoppen had 
(bloemknopschattingen: 1: 0�25, 2:25�50, 3:50�75, 4:75�100 en 5:>100 bloemknoppen/boom; 
uiteindelijke bloeiknopcijfer per behandeling: 4.1; gemiddeld aantal meetbomen voor onbehandeld: 
7.2 en voor de spuiwaterbehandeling: 7.8 bomen/veldje).  

 
Op het betreffende onderzoekperceel zijn meerdere bespuitingsonderzoekingen met het 
spuiwateronderzoek gecombineerd om een hoger onderscheidingsvermogen te realiseren. De referentie�
behandeling is dubbel uitgevoerd. 
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De bespuitingen vonden plaats met een speciaal voor proeven gebouwde KWH dwarsstroomspuit (foto 1).  
De spuitparameters waren: 

Dop�type Oranje Albuz TVI 80�01 

Druk 7 bar 

Dopafgifte bij 7 bar 0,61 ltr/minuut 

Rijsnelheid 5,5 km/uur 

Aantal doppen 16 (8 per kant) 

Breedte rijbaan 3,00 m 

Hoeveelheid water per hectare 355 liter 

 

Elke proefrij werd geflankeerd door een bufferrij aan weerszijde om verstoringen door verwaaiing van 
bladmeststoffen te voorkomen. 
 
Waarnemingen:  
- gehalte aan mineralen in het basiskortlotblad (uit gemengde knoppen die ook vruchten gaven) na 

afsluiten van de groei (1 monster per behandeling); bemonsteringsdatum: 19 september 
- gehalte aan mineralen in de vruchten bij de pluk (1 monster per behandeling) 
- vruchtgewicht, vruchtdracht, productie (per veldje); plukdatum: 18 september 2014 
- vruchtkwaliteit bij de pluk, incl grondkleur en verruwing (per veldje); het monster is genomen van 

alle vruchten (dus niet van de eerste pluk); de meting is uitgevoerd op 22 oktober na gekoelde 

bewaring. 
Gedurende het jaar is regelmatig gekeken of er bladschade zichtbaar was. Zodra dat het geval was zou een 
systematische waarneming worden gedaan.  
 

De statistische analyse van de resultaten van de waarnemingen per veldje zijn is uitgevoerd door een 
variantie analyse voor een gewarde blokkenproef.  Significante F�toetsen werden gevolgd door een LSD 
toets voor paarsgewijze vergelijking van de behandelingsgemiddelden. In de tabellen betekenen n.s. : niet 
significant (F waarde of P >0,1), ~: aanwijzing tot significantie (P<0,1) en *, **, *** achtereenvolgens 
significant (P<0,05), sterk significant (P<0,01) of zeer sterk significant (P<0,001). 

 
 

 
Foto 1. De gebruikte proevenspuit in het onderzoekperceel voor het spuiwateronderzoek. 
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3 Resultaten en discussie 

3.1 Oorwormtellingen 

De resultaten van de oorwormtellingen zijn weergegeven in tabel 2. Zowel aan de randen als in het midden 
van de percelen verlaagde het gemiddeld aantal oorwormen per val en het percentage vallen met één of 
meer oorwormen.  
 
Vanwege het demonstratief karakter van de activiteiten kan niet gelijk de conclusie getrokken worden dat 

spuiwater bij de betreffende teelthandelingen bij de diverse proeven negatief werkt. Zeker als ook bedacht 
wordt dat het bij de onkruiddemo om twee verschillende percelen (volgroeid perceel met Schone van 
Boskoop en jong perceel met Red Love) en bij de bladverteringsdemo om twee verschillende rassen ging. 
Bij de fertigatie�demo was dat niet het geval, maar ook daar kan, vanwege de demo�opzet, geen 

betrouwbaarheidsuitspraak gedaan worden over het effect van het fertigeren van spuiwater op de 
oorwormpopulatie (het verschil bij de fertigatietoepassing was daarbij in het midden van het perceel erg 
klein).  
 
Deze bevindingen geven voornamelijk aanleiding om wat dieper en wetenschappelijker in te gaan op de 

effecten van het gebruik van spuiwater op oorwormen. Onderzoekstechnisch is dat een hele uitdaging 
omdat de effecten van sommige behandelingen pas na verloop van maanden meetbaar zijn via het 
bovengronds tellen van oorwormen. 
 
Tabel 2. Gemiddeld aantal oorwormen en percentage vallen met oorwormen in bomen aan randen en 

middenin objecten bij drie spuiwaterdemo’s. 
 

Bedrijf Plaats in perceel Gemiddeld 
aantal 

oorwormen 
per val 

Percentage 
vallen met 

minstens 1 
oorworm (%) 

Gemiddeld 
aantal 

oorwormen 
per val 

Percentage 
vallen met 

minstens 1 
oorworm (%) 

   
Zonder spuiwater 

 

 
Met spuiwater 

Merkens (onkruid�
demo) 

Rand  
(tegen windhaag) 

5.0 100 2.8 75 

 Midden 
 

4.8 75 0.8 44 

Uijttewaal 
(fertigatie�demo) 

Rand 
(tegen windhaag) 

5.8 100 2.3 100 

 Midden 
 

2.3 87 1.9 69 

Van Dijk 

(bladvertering�
demo) 

Rand 

(tegen perenhaag) 

1.8 50 0.0 0 

 Midden 
 

2.4 56 0.1 6 
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3.2 Regenwormtellingen 

De resultaten van regenwormtellingen in de bladverteringsproef zijn weergegeven in tabel 3. Het totaal 
aantal regenwormen was vergelijkbaar. In de behandeling met spuiwater worden er meer grondeter�soorten 
gevonden, lijkt het aantal rode wormen (adult en juveniel) wat lager en het aantal pendelaars wat hoger. Er 

kan echter geen uitspraak worden gedaan over het al of niet aanwezig zijn van een statistisch betrouwbaar 
behandelingseffect voor deze soorten (met andere woorden: de getalsmatige verschillen kunnen ook 
toevalstreffers zijn). Deze oriënterende metingen laten wel zien dat een éénmalige toepassingen geen grote 
negatieve effecten heeft gehad op het totaal aantal regenwormen. 
 

Tabel 3. Aantal regenwormen per soort in een rijen waarin al of niet spuiwater op de bodem is gespoten. 
 

 
C*: zanderige laag/baan in het perceel 

  

grond-eter grond-eter grond-eter grond-eter

tuinworm groene worm ros e worm grauwworm

Pl aats

boom-

nr

behan-

del ing

Eisenia  

hortens is

Al l olo-

bophora 

chloroti ca

Aporrec-

todia  

rosea

Aporrec-

tiodia  

ca l iginosa

onbekende 

juvenielen/ 

overig totaal

a dul t juveniel a dult juveniel adult adult adult a dult

JONAGOLD Rij 7

A 11 + spui 1 4 4 16 1 2 5 6 39

B 82 + spui 2 4 3 17 1 2 2 2 8 41

C* 101 + spui 4 2 6 25 1 6 7 7 58

D 128 + spui 4 3 5 16 2 3 3 10 46

gemi ddeld 3 3 5 19 1 2 3 4 8 46

ELSTAR rij 12

A 17 -spui 8 5 2 16 2 3 5 41

B 59 -spui 5 5 2 13 3 4 5 37

C* 92 -spui 8 7 1 16 3 2 7 44

D 112 -spui 7 7 1 12 2 3 10 42

gemi ddeld 7 6 2 14 3 3 7 41

rode worm

s trooisel -eters trooisel -eter

pendelaa r

dauwworm

Lumbricus  

terres tris

Lumbricus  

rubel lus
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3.3 Onderzoek spuiwater als bladmeststof 

Ten aanzien van productie� en kwaliteitsparameters kon geen significant effect aangetoond worden tussen 
onbehandeld en de spuitwaterbehandeling (zie tabel 4). Dit betekent dat positieve of negatieve effecten 
afwezig of klein en statistisch niet aantoonbaar zijn. Klein betekent veelal kleiner dan 10%. Voor het 

aantonen van kleine effecten zijn grotere proeven nodig dan deze.  
 
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. 

 
Tabel 4. Pluk� en bijbehorende kwaliteitsgegevens. 
 

 Onbehandeld Spuiwater 

bladvoeding 

Significatie 

Aantal vruchten/boom  159 162 ns 

Gemiddeld vruchtgewicht (g) 214 208 ns 

Productie (kg/boom) 34.0 33.6 ns 

Gemiddeld vruchtgewicht monster (g) 238 243    ns 

Grondkleur L�waarde Minolta kleurenmeter 72 73 ns 

Grondkleur A�waarde Minolta kleurenmeter �10.5 �11.0 ns 

Grondkleur B�waarde Minolta kleurenmeter 39 39 ns 

Bloskleur L�waarde Minolta kleurenmeter 50 50 ns 

Bloskleur A�waarde Minolta kleurenmeter 19.9 19.0 ns 

Bloskleur B�waarde Minolta kleurenmeter 26 26 ns 

Hardheid (kg/cm2) 5.6 5.5 ns 

Zuur (% appelzuur) 0.53 0.51 ns 

Suiker (% brix) 13.0 12.7 ns 

Zetmeelontkleuringscijfer (1�10; 10: volledig 
ontkleurd/zetmeel volledig omgezet in suiker) 

10 10 ns 

 
 
De gevonden minerale gehalten in blad en vrucht zijn weergegeven in tabel 5. De bladgehalten voor de twee 
behandelingen heel dicht bij elkaar (behalve de vreemde en onverklaarbare verschillen voor Mn en Zn; hier 
wordt verder geen belang aangehecht). Gezien het late tijdstip van bemonstering en de extreem hoge 

dracht is het moeilijk de absolute niveaus te beoordelen. Van belang in deze studie is het geringe onderlinge 
verschil. 
De vruchtgehalten verschillen getalsmatig wat meer, maar er kan geen uitspraak worden gedaan over de 
betrouwbaarheid ervan, met andere woorden: de getalsmatige verschillen kunnen ook toeval zijn. 

 
In het algemeen kan worden gesteld dat het moeilijk is om positieve effecten van bladvoeding aan te tonen. 
De effecten zijn veelal klein en sterk afhankelijk van de weersomstandigheden.  
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Tabel 5. De minerale samenstelling van bladeren en vruchten. 
 

 Blad (% op droge stof basis 
of mg/kg droge stof **) 

Vrucht (mg/100 gram 
versgewicht) 

 Onbehandeld Spuiwater Onbehandeld Spuiwater 

Droge stof % n.v.t. n.v.t. 14.5 14.2 

N  2.16 2.10 50 51 

P 0.18 0.18 11.8 12.7 

K 1.12 1.14 112 103 

Ca 1.86 1.91 4.7 4.2 

Mg 0.27 0.28 5.4 4.2 

B 20 19  

Fe 96 96 

Cu 3.4 3.1 

Mn 46 * 25 

Zn 32 * 12 

Si 98 95 

*onverklaarbaar hoge waarde; ook in vergelijking met andere niet getoonde behandelingen 
** % voor N, P, K, Ca en Mg; de rest mg/kg d.s. 
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4 Conclusies 

Uit de metingen in de praktijkdemo’s en de bladvoedingsproef kan worden geconcludeerd dat 
- Op de percelen waarop één jaar spuiwater op de bodem is gespoten om onkruiden te bestrijden of 

bladvertering te bevorderen zijn na afloop minder oorwormen gevonden dan op de percelen 
waarop geen spuiwater was toegepast. Vanwege het demonstratiefkarakter van het onderzoek en 

de niet zuivere vergelijkingen hoeft dit niet te betekenen dat deze toepassingen van spuiwater een 
negatief effect hebben op oorwormen. Het verdient wel aanbeveling om dit diepgaander te 
onderzoeken. 

- Het fertigeren van spuiwater na één jaar waarschijnlijk geen grote effecten op het aantal 
oorwormen heeft. Het verdiend aanbeveling om dit diepgaander te onderzoeken. 

- Het spuiten van spuiwater op de bodem om bladvertering te bevorderen na één jaar waarschijnlijk 
geen grote effecten heeft op het aantal regenwormen. Voor individuele soorten zijn er wellicht wel 
effecten. Om meer betrouwbare uitspraken te kunnen doen verdient het aanbeveling om dit 
diepgaander te onderzoeken. 

- 6 maal spuiwater als bladvoedingsmiddel toepassen in de dosering van 30 liter/ha na één seizoen 
niet leidde tot betrouwbare negatieve of positieve effecten op dracht, vruchtgewicht, productie, 
bladkwaliteit en vruchtkwaliteit bij het ras Jonagold. 
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Bijlage 1. Plattegronden oorwormtellingen 

 

Oorwormbemonstering 
datum inzet valletjes: woensdag 17 september

datum oogst valletjes: donderdag 25 september

bedrijf : Jacco Merkens  (Werkhoven); onkruidproef

rood = valletjes aan het eind van de rij tegen de windhaag

Perceel met ras Red Love (tijdens bemonstering nog niet geoogst)

6 2

3 0

1 0

0 3

0 + spuiwater 0

0 2

0 1

0 0

3 0

1 1

rij 12 rij 7

middenpad

Perceel met Glorie van Boskoop (was al geoogst tijdens bemonstering)

10 1

2 7

4 4

0 10

17 - spuiwater 4

4 0

2 3

12 11

1 0

4 0

rij 8 rij 5

middenpad

windhaag

windhaag
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Oorwormbemonstering 

datum inzet valletjes: woensdag 17 september

datum oogst valletjes: donderdag 25 september

bedrijf: Cornelis Uijttewaal ( t' Goy ); fertigatieproef appel

perceel met ras Glorie van Boskoop

rood = valletjes aan het eind van de rij tegen de windhaag

12 7

1 3

3 0

p 2 1

e 4 - spuiwater 4

r 2 3

e 2 2

n 3 3

p 0 6

e 0 1

r

c middenpad

e

e

l 0 0

0 2

3 5

4 1

s 3 + spuiwater 3

c 2 3

h 2 0

u 0 2

u 1 4

r 3 1

rij 3 rij 7

windhaag voor

windhaag achter
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Oorwormbemonstering 

datum inzet valletjes: woensdag 17 september

datum oogst valletjes: donderdag 25 september

Bedrijf: Kees van Dijk ( Bunnik ); bladverteringsproef

rood = valletjes aan het eind van de rij tegen de windhaag

Elstar Jonagold

0 0

5 0

2 0

0 0

0 0

w 0 2 g

e 0 0 e

i      - spuiwater 0 0 + spuiwater r

l 11 0 o

a 7 0 o

n 7 0 i

d 3 0 d

3 0

2 0 b

2 0 l

2 0 o

0 0 k

0 0

1 0

0 0

rij 12 rij 7

lichte perenhaag

Rijksweg

perenperceel

middenpad


