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Situering
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Demo-project Witloof en IPM2.0 (febr. 2019 – juni 2021)

Praktijkpunt Landbouw Vlaams Brabant, Inagro, ILVO

Doel: goede agrarische praktijk (GAP) van 

spuitbehandelingen en bewaring na rooi stimuleren

Wortelbehandeling bij inschuren

Kraagbehandeling voor forcerie

Hoe? bedrijfsbezoeken witlooftelers

 individuele adviezen wortel- en kraagbehandelinginstallaties

Algemene adviezen: presentatie, brochure, poster



Bedrijfsbezoeken
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 11 bedrijfsbezoeken – 14 installaties

 6 wortelbehandelingen

 8 kraagbehandelingen

 Karakteristieken:

 Beschrijving spuitinstallatie

 Aantal doppen, doptype, dopmaat

 Tussendopafstand, afstand tot doel, etc.

 Spuitdruk

 Dopdebiet

 Voortbewegingssnelheid, vulsnelheid, etc.

 Bespuitingsproef (fluorescerende tracer en/of WSP)



Metingen bedrijfsbezoeken
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en     technieken bedrijfsbezoeken
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Wortelbehandelingsinstallatie voor het behandelen van gerooide wortels, vóór de bewaring:  de stortbak en het 

transportbandensysteem die de wortels naar de spuitcabine voeren,  onderaanzicht van de spuitcabine met twee 

spuitbomen, het spuitvat voorzien van een geldig keuringsbewijs.
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 Erg brede waaier van technieken, spuitvolumes, onderhoudstoestand, etc.

 Veel verbetermogelijkheden, defecten/gebreken (keuring?)

Versleten doppen, niet uniforme verdeling spuitvloeistof

en       technieken bedrijfsbezoeken
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Opvang restvloeistof + correcte verwerking spuitresten

Afgeschermde spuitboom (spuitnevel), on/off

8

Afgeschermde spuitcabine

Dophouders met antidrup

Luchtmengdoppen -> grovere druppels, minder nevel

7

en       technieken bedrijfsbezoeken
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1

Opvang restvloeistof + correcte verwerking spuitresten

Afgeschermde spuitboom (spuitnevel), on/off

8

Afgeschermde spuitcabine

Dophouders met antidrup

Luchtmengdoppen -> grovere druppels, minder nevel

8

en       technieken bedrijfsbezoeken
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Niet geschikte toepassingstechniek

Veiligheid toepasser

Leidingen/koppelstukken niet geschikt

Installatie ‘nooit’ gereinigd/gespoeld

Geen filters  verstoppingen

Geen afgeschermde spuitboom/cabine

Geen opvang restvloeistof

en       technieken bedrijfsbezoeken
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Geen of defecte manometer

Vervuilde/versleten doppen

Puntverontreinigingen

en       technieken bedrijfsbezoeken



Wortelbehandeling
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 Stationaire pallox

 Run off + verzadiging

1

2

n
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 Rollen 

 Goede bedekking mogelijk

Wortelbehandeling



Kraagbehandeling
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 Spuitcabine

 Goede spuitverdeling mogelijk

 Afstelling start/stop mechanisme

 Veelal hoge volumes toegepast

 afscherming + opvang

transportband 

1.29 m

Trekbak

40cm 25,5cm24,5cm 40cm

L R

20cm

BOVENAANZICHT



Kraagbehandeling
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Start bespuiting

te laat vs. tijdig

Doorsijpelen product

meer vs. minder



Kraagbehandeling
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 Rugspuit

 Niet keuringsplichtig

 Grotere variatie in spuitverdeling/spuitvolume

 Gieter

 Geen goede landbouwpraktijk

 Grotere variatie in spuitverdeling/spuitvolume 



Advies 
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 Wortelbehandeling: Stationaire bespuiting boven palox vermijden ( rollenbaan)

 Kraagbehandeling: Afstelling start-stop mechanisme

 Algemeen

 Onderdelen spuitinstallatie

 Spuitboomconfiguratie

 Spuitvolume

 Nazicht spuitinstallatie



Onderdelen spuitinstallatie 
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 Manometer:

- Essentieel meetinstrument

- Plaatsing zo dicht mogelijk bij de doppen

- Drukbereik: 1-6 bar of 1-10 bar (afh. van gebruikte druk)

- Nauwkeurigheid: 0.1 bar of 0.2 bar

- Trillende naald kan aanwijzingen geven omtrent problemen (luchtklok, pomp, lekken, …)

 Spuitvat:

- Duidelijk leesbare inhoudsmarkering (precies vullen en aanmaken)

- Correcte leidingen en koppelstukken



Onderdelen spuitinstallatie 
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 Filters:

- Op aanzuig- en persleiding, grof vs. fijnfilter

- Regelmatig reinigen! ~ oppassen O-ring

- Maaswijdte (pers)filter afstemmen op gebruikte doppen (zie doppentabel)

- Eventueel aanvullen met doppenfilters

 Afscherming / spuitcabine:

- Contaminatie van omgeving door schadelijke spuitnevel tegengaan

- Plexiglas laat toe verstoppingen doppen nog tijdig vast te stellen

- Extra afzuiginstallatie mogelijk



Onderdelen spuitinstallatie 
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 Opvang restvloeistof:

- Opvanggoten of opvangbak

- Puntvervuiling tegengaan

- Gesloten circuit voor hergebruik spuit- en reinigingswater mogelijk

 Anti-drup systeem:

- Nadruppen van doppen & leeglopen leidingen tegengaan

- Afsluiten dophouder < 0.5 bar

- Verplicht aanwezig i.k.v. keuring



Onderdelen spuitinstallatie 
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 Spuitdoppen:

- Belangrijke functie: spuitvolume, plaats depositie, bedekking, bio efficiëntie, drift, …

- Eén of meerdere afhankelijk van te behandelen zone

- Kleine zone: één ‘even spray’ spuitdop kan volstaan

- Voorkeur: spleetdoppen (uniforme verdeling) - type luchtmengdop (grovere druppels)

- Kantdoppen kunnen verliezen beperken

- Uniforme doppenset (type, maat)

- Voorgeschreven drukbereik respecteren (slijtage, vervormd spuitbeeld)

- Frequent reinigen met zacht voorwerp (vb. tandenborstel)

- Frequent debiet controleren + vergelijken met waarde fabrikant

- Tijdig vervangen indien nodig



Onderdelen spuitinstallatie 
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Nieuwe 

doppen

Versleten 

doppen
Beschadigde 

doppen

Uniforme verdeling 

bij correcte 

overlapping

Hogere afgifte met 

meer vloeistof onder 

elke dop

Onregelmatige afgifte, 

onder- en overaplicatie



Spuitboomconfiguratie
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 Doel: uniforme verdeling + verliezen beperken

 Combinatie van 

- # doppen, doptype, tophoek

- tussendopafstand

- spuitboomhoogte

 Aandachtspunten

- breedte van de te behandelen zone

- dubbel overlap spuitnevels

- schrankhoek 8 à 15°

- constante tussendopafstand

Tophoek 80° Tophoek 110°



Spuitboomconfiguratie
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 Even spray doppen

- Doppen voor bandbespuiting (bv. boven smalle rollenband)

- Egaal spuitbeeld en verdeling

- Geen overlap tussen doppen!

 Kantdoppen

- Aan uiteinden spuitboom

- Spuitbeeld scherper aflijnen  verliezen beperken



Voorbeeld goede spuitboomconfiguratie kraagbehandeling

24



Voorbeeld goede spuitboomconfiguratie wortelbehandeling

Breedte aanpasbaar in stappen van 25 cm afhankelijk van breedte rollenband
25



 Bepaald door # doppen, dopmaat, druk, tussendopafstand, voortbewegingssnelheid

 Kraagbehandeling:

- max. 1 L/m² (= 10 000 L/ha)

- bedrijfsbezoeken: 0.23 tot 3.4 L/m² (fungicide + calciumchloride)

 Wortelbehandeling:

- ca. 10 L/ton (goede resultaten tot 5 L/ton)

- bedrijfsbezoeken: 5 tot 30 L/ton 

Spuitvolume 
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Spuitvolume (L/ha) = 600 ×
Dopdebiet (L/ min)

spuitsnelheid (km/ u)× gemiddelde tussendopafstand (m)

Spuitvolume (L/ton) =
60 x σ dopdebiet (L/ min)

verwerkingssnelheid (ton/ u)



Nazicht spuitinstallatie 
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 Voor elke toepassing

- Visuele controle: nagaan lekkages, spuitbeeld individuele doppen, ingestelde druk

- Indien nodig: doppen reinigen of vervangen

 Regelmatig (o.a. aan start seizoen)

- Dopdebiet controleren

- M.b.v. meetzakjes of maatbekers vloeistof van elke dop opvangen gedurende vb. 1 minuut

- Opgemeten dopdebiet vergelijken met nominale waarde (bij zelfde druk)

- Voortbewegingssnelheid trekbak controleren

- Duur passage van trekbak onder spuitboom chronometreren



 Keuringsplichtig: alle toestellen geschikt voor professionele toepassing GBM in België 

 Uitzondering: rugspuiten + lansspuiten

 Slecht 3 van de 12 installaties gekeurd!

 3 jaarlijks technische controle

 Geldige keuringssticker

 Dienst Keuring Spuittoestellen (ILVO)

Burgemeester van Gansberghelaan 115, 9820 Merelbeke

Tel + 32 (0) 9 272 27 57

e-mail: keuringspuit@ilvo.vlaanderen.be

website: https://www.ilvo.vlaanderen.be/keuringspuittoestellen

Keuring 
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Dank u, Vragen?
Contact: david.nuyttens@ilvo.vlaanderen.be

Meer info betreffende innovatieve spuittechnieken EU H2020 Project INNOSETA

@InnosetaNetwork@InnosetaNetwork Innoseta - Thematic Network innoseta_thematicnetwork

www.innoseta.eu

Innoseta platform
100’en innovaties, artikels, trainingsmaterialen m.b.t. spuittechniek

@InnosetaNetwork



Telersverslagen
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Voorbeeld Praktijkpunt Landbouw

 Inleiding

 Beschrijving van de spuittechniek

 Algemeen

 Druk, doptype, dopdebiet

 Palloxen

 Spuitvolume

 …

 Bespuitingsproef

 Andere opmerkingen

 Besluit/verbeteringen

Voorbeeld telersverslag praktijkpunt 

landbouw



Overzicht technieken telersbezoekenverslagen
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 Erg brede waaier van technieken, spuitvolumes, onderhoudstoestand, etc.

 Veel verbetermogelijkheden, defecten/gebreken (keuring?)

 Weinig aandacht en interesse voor spuittechniek/vernieuwing, routine



Wortelbehandeling
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Nr. Opstelling Keuringsbewijs Spuitcabine Afzuiging Opvangbak Manometer

1 Wortels vallen door nevel in stationaire pallox ja ja ja ja ja

2 Wortels vallen door nevel in stationaire pallox ja nee nee nee ja

7 Wortels bespoten tijdens passage over rollensorteerder nee nee nee ja ja

8a Wortels vallen door nevel op onderliggende transportband nee nee nee nee nee

9a Wortels vallen door nevel in stationaire pallox nee nee nee nee nee

10a Wortels bespoten tijdens passage over rollen nee nee nee ja nee



Wortelbehandeling
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Nr.
# spuit-

bomen

# 

doppen
Doptype Dopmaat

Afwijking

dopdebiet

Druk

(bar)

Binnen 

drukbereik

dop

Toegepast 

spuitvolume 

~ teler

(L/ton)

Toegepast

spuitvolume

~ meting

(L/ton)

1 2 3 + 3 spleetdop 02 Niet conform 3,0 ja 9,2 31,4

2 1 1 werveldop volle kegel TG-2 Niet conform 3,0 ja 20 9,6

7 1 5 werveldop holle kegel 0050 Niet conform 3,0 nee 3 5,0 - 5,4

8a 1 1 spleetdop Albuz blauw Niet conform 0,6 nee 10 -

9a 1 2 werveldop volle kegel ? Conform 1,5 of 3,0 ? 10 -

10a 1 5 spleetdop 03 Conform 4,5 ja 12,5 – 16,7 -



Kraagbehandeling
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Nr. Opstelling Keuringsbewijs Spuitcabine Afzuiging Opvangbak Manometer

3 Trekbak passeert door spuitcabine ja ja nee nee ja

4 Trekbak passeert onder afgeschermde spuitboom nee semi nee ja ja

5 Gieter n.v.t. nee nee nee n.v.t.

6 Trekbak passeert onder spuitinstallatie nee semi nee ja ja

8b Trekbak passeert door spuitcabine nee semi nee ja nee

9b Rugspuit n.v.t. nee nee nee n.v.t.

10b Trekbak passeert onder spuitinstallatie nee semi nee semi nee

11 Trekbak passeert onder spuitinstallatie nee nee nee nee ja



Kraagbehandeling
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Nr.
# 

spuitbomen

# 

doppen
Doptype Dopmaat

Afwijking

dopdebiet

Druk

(bar)

Binnen

drukbereik

dop

Toegepast

spuitvolume

~ meting (L/ha)

3 1 4 spleetdop 03 | 04 Conform 3,0 ja 10 382

4 1 3 spleetdop 05 of 08 Niet conform 1,3 nee 2 361 of 3 595

5 0 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. NA NA 10 532

6 2 3 + 3 spleetdop 04 ? 4,3 | 4,3 nee 3 959 x 2 = 7 918

8b 2 5 + 3 spleetdop ? | 08 Niet conform 0,8 | 1,2 nee 28 844 + 5 419 = 34 263

9b 0 1 spleetdop 03 NA ? ? 3 200

10b 1 5 spleetdop 04 Niet conform 7,5 ja | nee 9 972

11 2 5 + 3 spleetdop 06 | 03 Niet conform 0,8 | 2,5 ? | ja 7 119 + 3 961 = 11 080


