
Aandachtspunten bij de spuit- 
installaties in de witloofschuur
Een nauwkeurige afstelling en een goed onderhoud van de spuitinstal-
laties zijn essentieel om je witloofwortels efficiënt en veilig te kunnen 
behandelen. Een jaarlijkse kalibratie van de spuittoestellen door con-
trole van de doppen, leidingen, filters … is daarom aangewezen. Meld 
je behandelingsinstallaties ook aan voor de driejaarlijkse verplichte 
keuring.

Bij de oogst van witloofwortels kunnen enkele 
bodempathogenen met de wortels mee het 
bedrijf binnenkomen. De witloofsector kent 
daarom enkele behandelingsmomenten tegen 
bewaarziekten na de rooi, waaronder de wor-
telbehandeling vóór inschuren en de kraagbe-
handeling bij het intafelen vóór de forcerie. In 
de hydroteelt kan je ook nog producten toe-

voegen aan de voedingsoplossing tijdens de 
forcerie, maar dit aspect laten we buiten be-
schouwing in dit artikel.

In het kader van het demonstratieproject ‘Wit-
loof en IPM 2.0’ heeft ILVO, samen met het 
Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant en  
Inagro, een tiental witloofbedrijven bezocht 

THEMA

Een goed voorbeeld: een kraagbehandelingsinstallatie met een afgeschermde spuitboom en een opvangbak voor 
de restvloeistof.
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om de bestaande behandelingsinstallaties in 
kaart te brengen. We gaan hier dieper in op de 
belangrijkste aandachtspunten daarbij.

Spuitboom boven rollenband geniet  
de voorkeur bij inschuren

De behandeling bij het inschuren van witloof-
wortels vindt bij voorkeur plaats op het einde 
van het sorteerapparaat, nadat de aanhangen-
de grond zo veel mogelijk is verwijderd. Zo wor-
den alleen de forceerbare wortels behandeld.

Een statische bespuiting met één of meerdere 
spuitdoppen boven de pallox wordt afgera-
den. Doordat de pallox langere tijd onder de 
dop(pen) blijft staan, zal het oppervlak onder 
de dop(pen) verzadigd raken met spuitvloei-
stof en zal de spuitvloeistof doorsijpelen naar 
de onderliggende lagen wortels waardoor zij 
te veel spuitvloeistof ontvangen. Kies liever 
voor een opstelling met een spuitboom boven 
een rollen- of transportband. Dat resulteert in 
een uniforme behandeling van de wortels over 
de volledige inhoud van de pallox. Bijkomend 
voordeel van een rollenband is dat de wortels 
ronddraaien terwijl ze onder de spuitnevel 
passeren. En dat zorgt voor een egale bedek-
king op alle zijden van de wortels.

Afstelling start/stop-mechanisme  
cruciaal bij trekbakbehandeling

Na het intafelen van de wortels wordt een 
kraagbehandeling uitgevoerd vóór de forcerie. 
Een goede behandelingsinstallatie hiervoor 
bestaat uit een (afgesloten) spuitcabine waar-
bij de trekbak passeert onder één of meerdere 
spuitbomen. Het gebruik van gietbomen, gie-
ters en rugspuiten wordt niet als goede land-
bouwpraktijk aanzien. Met een spuitboom kan 
je een goede, uniforme spuitverdeling verkrij-
gen mits je de dopafstand en de dophoogte 
correct hebt afgesteld.

Vermijd het rechtstreeks bespuiten van de ran-
den van de trekbak zelf. Dit verhoogt de kans 
op blootstelling aan de gebruikte gewasbe-
schermingsmiddelen voor het personeel. Een 
goedwerkend en correct afgesteld automa-
tisch start/stop-systeem bij het bespuiten van 
de trekbakken is daarvoor noodzakelijk. Stel de 
positie van de sensoren indien nodig bij.

Zorg voor een optimale configuratie 
van de spuitboom

De breedte van de te behandelen zone be-
paalt de configuratie van de spuitboom. De 
spuitdoppen moeten zodanig worden afge-

steld dat ze niet breder spuiten dan nodig en 
niet spuiten tegen de afschermingen, leidin-
gen … Dit geldt zowel voor de wortelbehan-
deling vóór het inschuren als voor de kraagbe-
handeling vóór de forcerie.

Boven een smalle rollenband kan je spuiten 
met één enkele ‘Even spray’ spuitdop. Dergelij-
ke dop geeft een egale vloeistofverdeling over 
de volledige spuitbreedte. Stem de tophoek en 
de hoogte van deze spuitdop af op de breedte 
van de te bespuiten zone.

Voor een grotere werkbreedte kunnen meer-
dere doppen naast elkaar worden gemon-
teerd. Spleetdoppen hebben de voorkeur. De 
spuitdophoogte moet zo worden ingesteld dat 
de spuitkegels elkaar dubbel overlappen, want 
dat zorgt voor een gelijkmatige verdeling. Heb 
je geen afgesloten spuitcabine, dan wordt een 

dophoogte van maximaal 30 cm aangeraden 
om het wegdriften van de spuitnevel te beper-
ken.

Figuur 1 geeft een voorbeeld weer van een be-
spuiting boven een rollenband. Bij spleetdop-
pen met een tophoek van 80° en een dop-
hoogte van 30 cm hoort een afstand van 25 cm 
tussen de doppen. Door meer of minder dop-
pen te monteren, kan de spuitboombreedte 
dus per 25 cm worden uitgebreid. Aan de uit-
einden van de spuitboom horen kantdoppen. 
Deze laten toe om het spuitbeeld aan de ran-
den scherper af te lijnen en de volle dosis te 
geven over de volledige breedte van de spuit-
boom.

Voor kraagbehandelingen hangt de configura-
tie af van de gebruikte trekbakbreedte op het 
witloofbedrijf. Voor een trekbak van 100 cm 

Figuur 1. -   Voorbeeld van een spuitboomconfiguratie voor een wortelbehandeling boven een rollenband of 
transportband

Figuur 2. -   Spuitboomconfiguratie voor een kraagbehandeling op een trekbak van 1 m breed
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breed, kan gewerkt worden met één centrale 
spleetdop (110°) en twee kantdoppen (85°). 
Met een dopafstand van 50 cm en een boom-
hoogte van 30 cm wordt zo een evenredige 
verdeling verkregen (Figuur 2).

Controleer de werking  
van je manometer

De manometer is het belangrijkste controle- 
instrument van het spuittoestel. Er moet min-
stens één goed werkende en goed zichtbare 
manometer aanwezig zijn op de spuitboom of 
zo dicht mogelijk bij de doppen. Het drukbe-
reik en de nauwkeurigheid van de manometer 
moeten aangepast zijn aan de gebruikte spuit-
druk. En die laatste moet dan weer aangepast 
zijn aan het gekozen spuitdoptype.

Hou tijdens de bespuitingen regelmatig de ma-
nometer in de gaten en pas eventueel de werk-
druk aan. Een duidelijke wijziging in spuitdruk 
kan wijzen op een verstopping of problemen 
met de pomp.

Beperk het spuitvolume

Bij wortelbehandelingen kunnen met een goe-
de techniek doeltreffende resultaten worden 
behaald met een spuitvolume van 10 tot 20 l/
ton wortels. In de praktijk stellen we nog vaak 
hoge spuitvolumes tot 30 l/ton wortels vast, 
met run-off en verzadiging tot gevolg.

Bij kraagbehandelingen is het de bedoeling 
dat de wortelkraag wordt behandeld. De hoe-
veelheid spuitvloeistof moet daarom worden 
beperkt tot maximaal 1 l/m2. Meer water 
maakt dat een deel van de werkzame stof kan 
afstromen langs de wortels naar het voedings-
water. 

Het is noodzakelijk het spuittoestel regelmatig 
te kalibreren zodat je altijd de correcte dosis 
toepast. Het effectief toegepaste spuitvolume 
kan je bepalen door het totale debiet van alle 
doppen op te meten én de voortbewegings-
snelheid van de trekbak of de doorvoersnel-
heid van de wortels.

Vermijd contaminatie van de omgeving

Bij het vernevelen van gewasbeschermings-
middelen kan een schadelijke spuitnevel ont-
staan in de omgeving (loods). Dit kan je zoveel 
mogelijk vermijden door een afscherming 
(spuitcabine) rond de spuitboom te plaatsen. 
Met een afscherming in plexiglas vallen ver-
stopte doppen makkelijk op, dat is mooi mee-
genomen. Om de omstaanders te beschermen 

kan je de spuitcabine verder uitrusten met een 
afzuiginstallatie die de dampen en fijne nevel 
verwijdert.

Voorzie ook opvanggoten of een opvangbak 
onder de spuitbomen om de restvloeistof op 
te vangen. Zo vermijd je puntvervuilingen. 
Deze restvloeistof mag je uiteraard niet lozen, 
je moet ze op een correcte wijze verwerken, 
bijvoorbeeld via een biofilter of fytobak. Even-
tueel kan je de installatie van een gesloten cir-
cuit voorzien zodat alle spuit- en reinigingswa-
ter wordt gerecycleerd.

Kijk de installatie regelmatig na

Vóór aanvang van elke behandeling controleer 
je best de goede werking van de installatie. 
Controleer hierbij visueel op lekkages en kijk 
het spuitbeeld van elke spuitdop na. Vervang 
defecte of slecht functionerende spuitdoppen 
onmiddellijk. Reinig ook regelmatig de filters.

Kijk het behandelingstoestel minstens één keer 
per seizoen grondig na. Controleer de doppen 
op slijtage door het individuele dopdebiet te 
meten. Dit kan vrij eenvoudig door de spuit-
vloeistof gedurende 1 minuut op te vangen 
met een maatbeker of meetzakje. Vergelijk het 
gemeten debiet met het nominale debiet dat 
wordt opgegeven in de doppentabel van de fa-
brikant bij dezelfde spuitdruk. Bij een afwijking 
van meer dan 5% moet je de doppen vervan-
gen. Wanneer een spuitdop een lager debiet 
geeft dan verwacht, kan dit het gevolg zijn van 

gedeeltelijke verstopping (bevuiling, kalk, aan-
laden met chemicaliën). De dop reinigen in de-
tergent kan dan een oplossing bieden.

Laat je behandelingsinstallatie keuren

Net als de veldspuiten moeten de behande-
lingsinstallaties in de schuur om de drie jaar 
verplicht worden gekeurd. Ze moeten dus 
een geldige keuringssticker dragen. Uit cij-
fers van de keuringsdienst spuitmachines van 
ILVO blijkt dat momenteel maar een handvol 
witloofbehandelingsinstallaties voor keuring 
wordt aangeboden. Een periodieke verplichte 
keuring leidt nochtans tot meer onderhoud en 
een juiste afstelling van de behandelingsinstal-
laties. Voor meer informatie verwijzen we naar 
de Dienst Keuring Spuittoestellen: (https://
www.ilvo.vlaanderen.be/keuringspuittoestel-
len).

D. Dekeyser, I. Zwertvaegher  
& D. Nuyttens

ILVO – Eenheid Technologie & Voeding, Merelbeke

K. Bunkens
Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant, Herent

T. De Marez
Inagro, Rumbeke-Beitem

Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van het 
demonstratieproject: ‘Witloof en IPM 2.0’, met steun 
van het Departement Landbouw en Visserij van de 
Vlaamse overheid en het Europees Landbouwfonds 
voor Plattelandsontwikkeling. 

Controleer regelmatig de slijtage van de doppen door de spuitvloeistof gedurende 1 minuut op te vangen.
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