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1 Samenvatting 

In de in het Praktijk Netwerk uitgevoerde Demo’s zijn een aantal effecten van spuiwater 

gevonden. Deze effecten zijn gevonden in (kleine) demo’s op praktijkpercelen. Om de 

effecten wetenschappelijk te onderbouwen is uitgebreider onderzoek nodig. 

 

Bladval 

Spuiwater versterkt de bladval. Dit effect is verschillend per ras. Er zijn meer proeven 

nodig om dit effect beter te kunnen beoordelen. Tevens is onderzoek nodig naar 

neveneffecten van spuiwater, zoals de bemestende waarde in het najaar. 

Bladvertering 

Spuiwater heeft effect op bladvertering. Een behandeling van de boom heeft meer effect 

dan de grondbehandeling. Bij een grondbehandeling wordt onderliggend blad minder 

geraakt, terwijl de boombehandeling vrijwel alle blad wordt bedekt met een dun laagje 

spuiwater. Alle blad wordt geraakt. Het effect van een behandeling van de bodem is 

afhankelijk van de aanwezigheid van gleuven, onregelmatige grond. Het effect verschilt 

per rij (Elstar) en per ras.  

Schurft - Conidiën 

Conidiën worden niet beschadigd door spuiwater. Er zijn geen beschadigde conidiën 

gevonden. 

Schurft - Ascosporen 

In deze proeven zien we geen verschil in met spuiwater en niet met spuiwater behandelde 

objecten in het aantal ascosporen dat in het voorjaar wordt uitgestoten per gram droog 

blad. De totale hoeveelheid ascosporen gemeten in mei 2015 is zeker niet weinig, ca. 

5000-6000 ascosporen per gram droog blad. 

Gezien het positieve effect op bladvertering en het niet waargenomen effect op conidiën 

en ascosporen is een betere bladvertering door gebruik van spuiwater een goed wapen in 

de strijd tegen overwinterende schurft.  

 

 

2 Inleiding en doel 

Het gebruik van spuiwater in de fruitteelt kent vele toepassingsmogelijkheden. In het 

Praktijk Netwerk Spuiwater zijn diverse mogelijkheden getest. Vraag in deze ‘deelproef’ 

was of spuiwater effect heeft op bladval in het najaar, bladvertering gedurende winter en 

op de overleving van conidiën en ascosporen van schurft.  

Doel van het versnellen van de bladval is om eerder en betere overgroeiing te krijgen van 

bladlittekens onder gunstige omstandigheden (wij kiezen het moment van bladval en laten 

hierbij niet de natuur zijn gang gaan), en op die manier schimmels zoals 

vruchtboomkanker minder kansen te geven te infecteren.   

Door een snellere bladvertering, is er minder blad aanwezig in het voorjaar, en daardoor is 

er een lagere ziektedruk van schimmels die overwinteren op afgevallen blad (schurft en 

zwartvruchtrot). Deze toepassing is analoog aan de toepassing van vinasse in het najaar. 

Onderzoek (PPO-WUR fruitteelt en Louis Bolk Instituut) heeft aangetoond dat door het 

gebruik van vinasse in het najaar de bladvertering is te bevorderen. Omdat in het 

onderzoek naar gebruik van vinasse in één proef een stimulerend effect is gevonden op de 

hoeveelheid ascosporen die na de winter per gram droog blad worden uitgestoten, is ook 

gekeken naar het effect op ascosporen.  

Vragen: 

- heeft spuitwater invloed op de bladval? 

- heeft spuiwater invloed op de bladvertering? 

- wat is de directe invloed op de levensvatbaarheid van conidiën?  

- wat is de invloed op de hoeveeldheid ascosporen die worden uitgestoten in het voorjaar? 
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3 Materiaal en methode 

3.1 Proefopzet 

Spuiwater is toegepast op de bomen en op de boomstrook. De behandeling is uitgevoerd 

per rij. In totaal zijn per ras en perceel 3 rijen behandeld. Een vierde rij is onbehandeld 

gelaten. 

 

Proefveld 

Locatie en ras: 

- ´t Goy, perceel Golden Delicious, Wim van Wijk 

- ´t Goy, perceel Elstar, Wim van Wijk 

- ‘t Goy, perceel Jonagold, Anton van Wijk 

- ’t Goy, perceel Triumph, Wim van Wijk 

 

 

Plantafstand  Lengte rij 

Elstar 3x1 130 m/rij 

Golden Delicious 3x1 130 m/rij 

Jonagold 3x1 90 m/rij 

Triumph (alleen bladvertering) 3,25x1,25 115 m/rij 

 

Proefopzet 
Variant Toepassing 

1. onbehandeld - 

2. Spuiwater 600 l/ha Op boom, begin natuurlijke bladval 

3. Spuiwater 2 x 600 l/ha  Op boom, begin natuurlijke bladval en 50% bladval 

4. Spuiwater 600 l/ha Op afgevallen blad 

 

Boombehandeling (variant 2 en 3) 

Spuiwater wordt gespoten op het gehele gewas  

Aantal rijen:  2 rijen 

Percelen:   Elstar, Golden Delicious, Jonagold, Triumph 

Tijdstip:   najaar, aan begin van natuurlijke bladval en op 50% bladval  

Aantal behandelingen:  1 en 2x 

Hoeveelheid:  600 l/ha= 16 kg N/ha, qua stikstof vergelijkbaar met 400 l vinasse 

  (4% N = 16 kg N) 

 

Bodembehandeling (variant 4) 

Spuiwater wordt gespoten op de zwartstrook onder de bomen 

Aantal rijen:   1 rij  

Percelen:   Elstar, Golden Delicious, Jonagold 

Tijdstip:   als alle blad gevallen is, eind december/begin januari.  

Aantal keer spuiten:  1 toepassing 

Hoeveelheid:   600 l/ha = 16 kg N/ha, qua stikstof vergelijkbaar met 400 l vinasse 

  (4% N = 16 kg N) 

Waarnemingen:  Bladval en bladvertering beoordelingen (schatting van % bladval  

   2x en % bladvertering 4x)   

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% 
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Zwavel (SO3)  8.1% 

pH   3,2 

 

Spuiwater is puur toegepast met de gewasbeschermingsspuit op de bomen en met de 

onkruidspuit op de zwartstrook. 

 

3.3 Uitvoering 

3.3.1 Hoeveelheid spuiwater/rij 

 

Bladvertering/bladval Plantafstand  Liter/ha  Lengte rij Liter per rij 

Elstar 3x1 600 130 m/rij 23,4 

Golden Delicious 3x1 600 130 m/rij 23,4 

Jonagold 3x1 600 90 m/rij 16,2 

Triumph (alleen bladvertering) 3,25x1,25 600 115 m/rij 28 

3.3.2 Bladval en bladvertering 

Op 8 november 2014 zijn de bomen behandeld van variant 2 en 3. Op 22 november is 

variant 3 nog een keer behandeld.  

Op 28 december is het blad op de grond behandeld in variant 4. 

 

Variant 1
e
 behandeling 2

e
 behandeling Bodembehandeling 

1. onbehandeld - - - 

2. Spuiwater 600 l/ha 8 november - - 

3. Spuiwater 2 x 600 l/ha  8 november  22 november - 

4. Spuiwater 600 l/ha - - 28 december 

 

3.4 Waarnemingen 

3.4.1 Meting bladval 

In de 4 varianten is het percentage bladval beoordeeld op een aantal momenten in het 

najaar. Met foto’s is het proces van bladval vastgesteld. De hoeveelheid bladval in appel is 

beoordeeld op 26 november, 3, 10 en 17 december 2014.  

3.4.2 Meting bladvertering 

Waarnemingen op de zwartstrook, januari en februari. Per rij zijn 4 1x1 m2 plots 

beoordeeld aan beide zijden van de boom. De mate van bladvertering is beoordeeld op 26 

januari en 28 februari 2015.  

3.4.3 Meting conidiën 

Blad met Jonagold met schurft is gedompeld in een spuiwater oplossing. Van dit blad zijn 

de conidiën afgespoeld. Onder de microscoop is gekeken of de conidiën misvormd of 

beschadigd  zijn. Het percentage is berekend. Conidiën zijn gedompeld op 25 november, 

beoordeling op 4 december 2014.  

3.4.4 Meting ascosporen 

Om het effect op ascosporen van schurft te meten is op 26 januari 2015 blad verzameld. 

Dit blad is overwinterd in gazen zakken zonder invloed van regenwormen (vertering). Dit 

waren 4 monsters van 2 rijen, random verzameld blad.  

Op 26 april tijdens de piek van de ascosporenvlucht is van de bladmonsters uit de zakken 

het effect op ascosporenvorming bepaald aan de hand van de hoeveelheid rijpe 
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ascosporen (waterbadmethode, incubatieperiode in laboratorium -  uitvoering Louis Bolk 

Instituut). De hoeveelheid ascosporen is beoordeeld op 18 mei.  

 Bewaring blad in de winter (duplo zakken) 

 

 

4 Resultaten en discussie 

4.1 Bladval 

Het percentage van het blad dat is gevallen in de verschillende behandelingen. Bij 100% 

geen blad meer aan de bomen. 

 

 
 

 

 
 

Na het behandelen van de bomen met spuiwater, kleurde het blad bruin en viel versneld 

af. Dit effect is in alle appelrassen en het perenras Triumph duidelijk zichtbaar. Triumph liet 

het blad zeer snel vallen, na de behandelingen op 8 en 22 november is op 28 november 

alle blad van de bomen.  

% bladval Jonagold Golden Delicious Elstar

26-nov 3-dec 10-dec 17-dec 26-nov 3-dec 10-dec 17-dec 26-nov 3-dec 10-dec 17-dec

onbehandeld 20% 35% 80% 95% 60% 75% 95% 100% 10% 25% 45% 50%

1x 600 l/ha 60% 95% 100% 100% 95% 99% 100% 100% 10% 60% 75% 85%

2x 600 l/ha 85% 98% 100% 100% 98% 99% 100% 100% 25% 85% 85% 90%
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Bladval bij Jonagold 

 
26 november           3 december 

links 2x met spuiwater behandeld, rechts onbehandeld. 

 

Conclusies 

Spuiwater versterkt de bladval. Na een behandeling verkleurt het blad bruin, de bladval zet 

sneller in, en is sneller afgelopen. Twee keer behandelen heeft een (iets) sterker effect dan 

één keer behandelen. Er zijn verschillen per ras. Triumph reageert het sterkst, Jonagold 

reageert ook vrij sterk, terwijl Elstar in eerste instantie het minst reageert.  

4.2 Bladvertering 

Het percentage van het blad dat nog aanwezig is in de verschillende behandelingen. 

% bladvertering Jonagold Golden Delicious Elstar 

  26-jan 18-feb % afname 26-jan 18-feb 26-jan 18-feb % afname 

onbehandeld 66 49 26 9 0 27 12 57 

1x 600 l/ha 39 18 56 6 0 27 18 35 

2x600 l/ha 51 17 67 3 0 40 16 61 

grond 600 l/ha 58 32 45 6 0 21 11 49 
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Het blad van Golden Delicious is snel verteerd. Op 26 januari is nog maar 9 tot 3% van het 

blad aanwezig op de boomstrook. De vertering is het snelst bij twee keer spuiwater 

toepassing op de bomen, daarna 1x en de bodembehandeling. Onbehandeld heeft het 

meeste blad. Echter op 18 februari is het blad weg in alle behandelingen en de controle. 

Bij Elstar zien we een ander beeld. Elstar blad verteert minder snel dan blad van Golden 

Delicious. De bodembehandeling is op 26 januari het meest verteerd, 2x600 l/ha op de 

boom het minst. Bij Elstar speelt een ander effect een rol. Door een onregelmatige 

bodemstructuur en de aanwezigheid van ‘sporen/gleuven’ blijft blad langer aanwezig door 

ophoping. De rijen van de varianten zijn daardoor niet geheel met elkaar vergelijkbaar. 

Het blad van Jonagold is in januari nog het minst verteerd van de drie appelrassen. Er is 

een sterke afname van de hoeveelheid blad van 26 januari tot 20 februari, de afname is 

het sterkst in de rijen die twee keer zijn behandeld met spuiwater bij een toepassing op de 

bomen. 

4.3 Effect op conidiën 

Onder microscoop is oriënterend gekeken naar beschadigde conidiën. Er zijn geen 

beschadigde conidiën gezien. Naar aanleiding van deze waarneming zijn geen verdere 

tellingen verricht. Conidiën lijken niet gevoelig voor spuiwater. 

4.4 Effect op de hoeveelheid ascosporen 

Het aantal ascosporen per gram droog blad is geteld. 

 

  onbehandeld spuiwater 

Herhaling 1 6243 5075 

Herhaling 2 6318 6422 

Gemiddeld 6330 5749 

 

Er is een minimaal verschil tussen de twee varianten. Dit betekent dat spuiwater geen 

invloed heeft op het aantal ascosporen dat in het voorjaar wordt uitgestoten vanuit het na 

de winter nog overgebleven blad. Wanneer door een goede bladvertering minder blad na 

de winter overblijft, heeft dit wel effect op het aantal ascosporen. Des te minder blad 

aanwezig is, des te minder ascosporen. Bladvertering is belangrijkste wapen in strijd tegen 

overwintering schurft. 

De gevonden hoeveelheid is niet weinig, maar ook niet heel veel. In vergelijkbaar 

onderzoek bij peer zijn hoeveelheden gevonden van 300 ascosporen per gram droog blad 

(weinig) tot 10.000 ascosporen per gram droog blad (veel).  



 

© DLV Plant, 20 mei 2015   9 

4.5 Discussie 

De gevonden effecten op bladval en bladvertering zijn interessant. De toepassing in het 

najaar op gewassen kan een vervanging zijn van andere methoden om bladval te 

bevorderen. Bekeken moet worden of een toepassing van spuiwater binnen de wettelijke 

mogelijkheden behoort. Spuiwater uit chemische luchtwassers is gedefinieerd als 

kunstmest, in het najaar is het gebruik van kunstmest niet toegestaan, behalve ureum in 

de fruitteelt.  

Welke eigenschap van het gebruikte spuiwater het grootste effect heeft, is in deze proeven 

niet onderzocht. Waarschijnlijk heeft de pH van 3,2 een grote invloed. Wanneer spuiwater 

uit biologische luchtwassers wordt gebruikt, zijn effecten op bladval en bladvertering niet te 

verwachten. Dit spuiwater heeft een neutrale pH, bevat minder ammonium en geen zwavel 

en bestaat voornamelijk uit water.  

 

 

 

5 Conclusies en aanbevelingen 
 

Spuiwater kent vele toepassingsmogelijkheden. De werking op bladval en bladvertering 

zijn positief en wenselijk voor de fruitteelt. Bespuitingen van de boom hebben meer effect 

dan de bodembehandeling op bladvertering. Het gaat in deze proeven om spuiwater uit 

chemische luchtwassers met een lage pH van 3,2 en met ammonium-stikstof en zwavel. 

De resultaten zijn gevonden in praktijkdemo’s op bedrijven. Voor een verdere uitwerking 

van de toepassingsmogelijkheden zijn uitgebreidere proeven noodzakelijk. 

 


