
Vultrechter met fustenreiniger  
nummer één voor preventie puntvervuiling

Een duurzame gewasbescherming met een 
minimale belasting voor mens en milieu: dat 
is het streven van zowel technologieontwikke-
laars van innovatieve spuittechnieken als van 
hun eindgebruikers. Meer dan 50% van de 
uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen 

naar het milieu zou afkomstig zijn van puntver-
vuiling als gevolg van het vullen en reinigen van 
spuittoestellen. Voorbeelden van puntvervui-
lingen zijn: het lozen van spuitresten, het lozen 
van spoel- en reinigingswater, morsen bij het 
voorbereiden van de spuitoplossing, overlo-

pen van de tank bij het vullen, lekkende leidin-
gen en doppen … Nochtans is puntvervuiling 
te vermijden via eenvoudige en doeltreffende 
maatregelen.

Landbouwers en loonwerkers zijn nog niet 
altijd op de hoogte van de nieuwste techno-
logische innovaties op het gebied van vullen 
en reinigen van spuittoestellen of de nieuwste 
innovaties zijn nog niet altijd beschikbaar. Het 
Europees Horizon 2020 thematisch netwerk 
INNOSETA (www.innoseta.eu) heeft tot doel 
deze kloof te dichten en innovatieve spuittech-
nieken en goede praktijken van gewasbescher-
mingsmiddelen naar de praktijk te brengen. 
Via nationale en internationale workshops 
worden innovatieve spuittechnieken voorge-
steld en worden de uitdagingen vanuit de sec-
tor in kaart gebracht. ILVO organiseerde eind 
2019 zo’n workshop met betrekking tot spuit- 
innovaties in vollegrondsgewassen. In het vo-
rige nummer van Proeftuinnieuws lag de focus 
op precisiespuittechnieken, in dit artikel komt 
puntvervuiling aan bod.

Sector gelooft in interne  
reinigingssystemen

Door het gebruik van goede praktijken en inno-
vatieve technieken om spuittoestellen te reini-
gen en te vullen, kan puntvervuiling al sterk 
worden gereduceerd. Maar vinden deze goede 
praktijken en innovatieve reinigingstechnieken 
hun weg wel naar de praktijk? En in welke in-
novaties gelooft de sector het meest en in wel-
ke het minst?

Er werden tijdens de workshop tien technie-
ken voorgesteld aan de aanwezigen en vervol-
gens in groep bediscussieerd (Tabel 1). Na deze 
discussie gaven de deelnemers een score van 1 
tot 10 aan de voorgestelde innovaties. Zo kon-
den we in kaart brengen welke stakeholders 
in welke innovaties potentieel zien en welke 
innovaties niet worden ondersteund door de 
sector. Hieruit bleek dat de sector, met het 

Wat de preventie van puntvervuiling bij het vullen en reinigen van spuittoestellen en de gezondheid van de 
toepasser betreft, hecht de sector veel geloof aan de schoonwatertank met interne reinigingsdop(pen). Een 
vultrechter met fustenreiniger om het spuittoestel te vullen en de lege verpakkingen te reinigen scoort nog 
net iets beter. Externe reinigingssystemen, zoals lansen, kunnen op minder bijval rekenen. Dat leren we uit 
één van de workshops in het kader van het INNOSETA-project.

VOLLEGROND

Tabel 1. - Overzicht van tien voorgestelde technieken om puntvervuiling te reduceren
Voorgestelde innovatie 'puntvervuiling' Beknopte uitleg

Systemen om verstopte spuitdoppen 
te detecteren

Door het gebruik van flowmeters geeft het systeem via verschilberekeningen weer of er zich al dan niet verstoppin-
gen voordoen ter hoogte van een of meerdere doppen. Ledverlichting op de spuitboom maakt het mogelijk om de 
spuitdoppen 's nachts te monitoren.

Rondpompsystemen Het rondpompsysteem zorgt ervoor dat de spuitvloeistof continu wordt rondgepompt in voedingsleiding(en),  
ook bij niet spuiten. Dit vermijdt dat er moet 'ingespoten' worden bij de start van de bespuiting.

Automatisch vullen spuittank Elektrische tankniveaumeting eventueel gecombineerd met automatische afslag bij het vullen.

Vultrechter met fustenreiniger Vultrechter om via het venturi-principe de gewasbeschermingsmiddelen in te brengen en te mixen met spoelkop 
om lege verpakkingen te spoelen.

Gesloten vulsystemen Een gesloten transfersysteem om het gewasbeschermingsmiddel in de spuittank te brengen en lege verpakkingen 
te reinigen zonder risico voor mens en milieu.

Directe injectiesystemen
Gewasbeschermingsmiddelen worden direct in de spuitleidingen geïnjecteerd in de nabijheid van de spuitdop 
zonder dat de hoofdwatertank wordt verontreinigd. Meerdere gewasbeschermingsmiddelen kunnen tegelijk 
worden toegepast

Schoonwatertank en interne reinigings-
dop(pen)

Een schoonwatertank en spoelkoppen in de spuittank maken het mogelijk om het spuittoestel in drie stappen op 
het veld te reinigen.

Automatische/continue interne reini-
gingssystemen

Automatisch spoelprogramma dat een volledige reiniging van de spuittank en het spuitcircuit voorziet met een 
minimum aan water en in een beperkte tijd. Ook met behulp van perslucht kan het spuitcircuit automatisch worden 
gereinigd en leeggemaakt.

Uitwendig reinigingssysteem Uitwendige reiniging van het spuittoestel kan uitgevoerd worden op het veld met water uit de schoonwatertank 
met een lans of borstel onder (hoge) druk.

Gesloten cabine met filter en ventilatie Verse lucht mag alleen via het filtersysteem in de tractorcabine. De koolstoffilters zorgen voor een chemicaliën- en 
stofvrije omgeving in de tractor.

Met een Easyflow gesloten vulsysteem (Bayer & Agrotop) kan je bij het vullen van de spuittank elk risico op 
contact met gewasbeschermingsmiddelen vermijden (Foto van het groenteplatform van Bayer 2017)
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tijken te bestraffen en meer ademruimte te 
geven aan diegenen die goed werk leveren. 
Innovaties kosten ook geld. Hiervoor kunnen 
landbouwers (deels) rekenen op bijvoorbeeld 
VLIF-steun, maar de extra kosten zouden ook 
moeten kunnen worden doorgerekend naar de 
voedingssector die steeds hogere eisen stelt.

Innovaties naar de praktijk brengen 
via demonstraties

Om de innovatieve spuittechnieken sneller hun 
weg naar de praktijk te laten vinden, roept de 
sector op om meer velddemonstraties te or-
ganiseren om de voordelen van de technieken 
beter in de kijker te zetten. Ook het uitwisselen 
van onderzoeksresultaten tussen onderzoeks-
centra is noodzakelijk.

Financiële steun zou de verspreiding van deze 
technieken in de praktijk versnellen. Boven-
dien zou een labelsysteem bij het aanschaffen 
van spuittoestellen kunnen helpen, naar ana-
logie met de A- en B-klassen bij elektrische 
toestellen.

Daarnaast is er binnen België en bij uitbreiding 
de Europese Unie harmonisatie voor de uitrus-
ting van spuittoestellen nodig. Zo zijn een vul-
trechter én schoonwatertank beide verplicht in 
Wallonië, maar niet in Vlaanderen. Ten slotte is 
er nood aan meer relevante opleidingen met 
een goede inhoud die inzetten op innovaties.

INNOSETA-webplatform helpt je op weg

INNOSETA wil er voor zorgen dat de informatie 
over de beste spuitinnovaties tot bij de land-
bouwers en andere belanghebbenden geraakt 
en dat er duidelijk opleidings- en infomateriaal 
beschikbaar is. Het platform (https://platform.
innoseta.eu/) is een vrij beschikbare digitale 
database waar informatie over innovatieve 
spuittechnieken wordt verzameld. Je vindt 
er momenteel een duizendtal interessante 
projecten, artikels, spuittechnieken en trai-
ningsmaterialen in acht verschillende talen 
waaronder het Nederlands. Constructeurs of 
kenniscentra kunnen ook zelf hun eigen bijdra-
gen opladen op het platform.

R. Godaert & D. Nuyttens
ILVO – Eenheid Technologie en Voeding, Merelbeke

Het INNOSETA-project wordt gefinancierd door de 
Europese Unie via het onderzoeks- en innovatiepro-
gramma Horizon 2020 (overeenkomst nr. 773864).
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Figuur 1. - Rangschikking van de tien innovatieve technieken volgens hun potentieel beoordeeld door de deelne-
mers aan de workshop

Een schoonwatertank en interne reinigingsdoppen helpen je om je spuittoestel intern te reinigen na gebruik. Op 
de foto het XtremeClean intern reinigingssysteem van Amazone.

oog op het reduceren van puntvervuiling, het 
meest gelooft in een vultrechter met fusten-
reiniger en een schoonwatertank met interne 
reinigingsdop(pen) (Figuur 1). Beide innova-
ties zijn redelijk eenvoudig in gebruik en vei-
lig voor de operator. Ook rondpompsystemen 
scoren goed. Uitwendige reinigingssystemen, 
zoals lansen, worden het minst door de sector 
ondersteund, nochtans zijn ze verplicht in bij-
voorbeeld Duitsland. Ook directe injectiesys-
temen en systemen om automatisch verstopte 
spuitdoppen te detecteren kregen een lagere 
score.

Nog heel wat werk voor de boeg om 
puntvervuiling te reduceren

Volgens de aanwezige stakeholders uit de 
sector is er nog heel wat ruimte tot verbete-

ring om puntvervuiling in te perken. Zo werd 
duidelijk dat er nood is aan eenvoudige, uni-
versele verpakkingsmaterialen van gewasbe-
schermingsmiddelen, zonder zegel. Dit zou 
het vullen eenvoudiger maken en het risico op 
puntvervuiling verkleinen.

Daarnaast riep de sector op om meer in te zet-
ten op praktische en bruikbare oplossingen zo-
als voldoende ingerichte vul- en spoelplaatsen. 
Vullen en reinigen is namelijk niet altijd moge-
lijk op het bedrijf.

Ook op beleidsniveau zijn er nog heel wat 
werkpunten. De wetgeving wijzigt snel en 
soms ontbreekt een langetermijnvisie. Hier-
door is het niet altijd mogelijk om up-to-date 
te blijven met je apparatuur. Daarenboven is 
er ook nood aan meer controle om wanprak-
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