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De illustraties bij de voorgestelde innovaties, bestaat voornamelijk uit gepubliceerd materiaal van verschillende open access-
bronnen. 
Het hoofddoel van deze presentatie is om de verspreiding van nuttige informatie voor een betere toepassing van 
gewasbeschermingsmiddelen te vergemakkelijken en heeft geen commerciële of vergelijkende doeleinden. Als u het niet eens 
bent met de verspreiding van de informatie, neem dan contact met ons op via info@innoseta.eu 



Totaaloverzicht innovaties in spuittechnologie

1. Driftreducerende spuitdoppen 11. Automatische 
spuitboomhoogteregeling

21. Precisiespuit met variabele 
dosering en camera's/sensoren

2. Kantdoppen 12. Stabilisatie spuitboom 22. Spuitrobots en -drones

3. Afgeschermde spuitboom 13. Systemen om verstopte 
spuitdoppen te detecteren 23. Automatisch vullen spuittank 

4. Luchtondersteuning 14. Rondpompsystemen 24. Vultrechter met fustenreiniger

5. Luchtinjectiedoppen 15. Pulserende spuitdoppen 25. Gesloten vulsystemen 

6. Magnetisch/electrostatisch spuiten 16. Spuitcomputer 26. Directe injectiesystemen

7. Onderbladbespuitingen met bv. 
droplegs

17. GPS met automatische sectie 
controle

27. Schoonwatertank en interne 
reinigingsdop(pen) 

8. Tweewaaier- en voor/achterwaarts 
gerichte spuitdoppen 18. GPS met individuele dopafsluiting 28. Automatische/continue interne 

reinigingssystemen

9. Bandbespuiting 19. Automatisch sturen 29. Uitwendig reinigingsysteem

10. Kleinere dopafstand en verlaging 
spuitboomhoogte 

20. Precisiespuit met variabele 
dosering 

30. Gesloten cabine met filter en 
ventilatie 

S1 Precies spuiten
S2 Spuitdrift
S3 Vullen en reinigen



Voordeel Minpunt

• Beperkte kostprijs t.o.v. andere
technieken

• Hoge driftreductie tot 90% vanaf
ISO 03 voor enkele specifieke
doptypes (beperkt spuitvolume)

• Conform wetgeving (IPM & 
bufferzonereglementering)

• Grovere druppels ⇒ betere
indringing in het gewas

• Duurder dan standaard
spuitdoppen

• Veelal groter dopmaten nodig voor
90% driftreductie

• Switchen tussen doptypes
• Nog steeds vraagtekens bij bio-

efficiëntie (bv. contactherbiciden)
• Risico op verstoppingen en breuk 

(lange doppen) ⇒ compacte 
luchtmengdoppen bv. Lechler IDK

• Meestal te gebruiken bij hogere 
druk (3-8 bar) ⇒ niet haalbaar
voor ‘alle’ toestellen (uitzondering
bv. CVI: 1,5 – 3 bar)

Driftreducerende spuitdoppen
Luchtmengdoppen (Hardi Injet, Agrotop TD, Albuz AVI, Lechler ID3, etc.)
Hydraulische spuitdoppen die beschikken over een vloeistofkanaal met vernauwing en twee 
luchtaanzuigopeningen. Door het venturi effect wordt de vloeistofstroom met lucht vermengd waardoor grove 
(met lucht gevulde druppels) geproduceerd worden. 
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Lechler IDK Albuz AVI Lechler ID3

D

Lechler IDK - Platform

https://platform.innoseta.eu/product/46


Voordeel Minpunt
• Goedkoper dan luchtmengdoppen

maar lagere driftreductie (50% 
vanaf ISO 03)

• Lager drukbereik (2-4 bar) ⇒
éénvoudig te realiseren op ‘alle’ 
toestellen en makkelijker switchen
tussen doppen

• Compact ⇒ minder breuk
• Minder verstoppingen
• Conform wetgeving (IPM & 

bufferzonereglementering)

• Driftreductie beperkt tot 50% ⇒
dalend marktaandeel

• Switchen tussen doptypes
• Nog steeds vraagtekens bij bio-

efficiëntie (bv. contactherbiciden)

Driftreducerende spuitdoppen
Compacte driftreducerende spleetdoppen (Lechler AD, Albuz ADI, TeeJet DG, etc.)

Hydraulische spuitdoppen met gelijkaardige bouw als standaard spleetdoppen waarbij een voorkamer zorgt voor 
een drukval bij de opening van de dop waardoor grotere druppels ontstaan voor éénzelfde debiet.
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Hardi F/LD/Injet ISO 03
3.0 bar  - 6 km/u - 240 L/ha

57.5 %

40.7 %

33.7 %

D



Driftreducerende spuitdoppen
Bio-efficiëntie herbiciden contactwerking

• SOLANUM NIGRUM (zwarte 
nachtschade) - kiemlobstadium

• fenmedifam (ASTRIX)
• foto 29/07, 14DAP
• 200 L/ha
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Voordeel Minpunt
• Beperkte driftreductie
• Reductie van directe verliezen
• Goedkoop en eenvoudig
• Volle dosering over de volledige 

spuitboombreedte (kantdoppen 
ook nuttig als er sowieso een 
bufferzone van 1m gevraagd 
wordt)

• Geen verhoging van 
driftreductieklasse

• Systeem nodig van automatische
doppenselectie of manueel
veranderen

• Wetgeving: driftreducerende
doppen over de volledige
spuitboom blijven noodzakelijk

Kantdoppen
Verschillende merken en types

Asymetrische kantdoppen met een begrensd spuitbeeld voor bespuitingen langs de perceelsgrens. Verschillende
types zowel standaard, driftreducerend als luchtmengdop.
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Agrotop Airmix OC Lechler IS TeeJet OC

www.fytoweb.be

D



Voordeel Minpunt

• Erkende driftreducerende
techniek in België (min. 50%)

• Reductie drift en directe
verliezen

• Betere depositie in het gewas
• Lagere kostprijs dan 

luchtondersteuning en 
luchtinjectiedoppen

• Lagere spuitvolumes, hogere
rijsnelheden

• Geen extra energie van de 
tractor nodig

• Geen visuele controle doppen
mogelijk

• Stabiliteit en dichtklappen
spuitboom

• Hogere kostprijs dan
driftreducerende doppen

• Afdruppen
spuitvloeistof/contaminatie
van het scherm

• Problemen met reinigen
• Verslepen van ziekten?

Afgeschermde spuitboom
Wingssprayer, Wave (Dubex), Varidome (Micron), Redball, 

De spuitnevel wordt afgeschermd van de wind (en eventueel richting gewas geleid). Zowel voor
volleveldstoepassingen als bandbespuitingen.
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Varidome

Redball

D

Dubex Wave - Platform Wingssprayer- Platform

https://platform.innoseta.eu/product/24
https://platform.innoseta.eu/product/10


Afgeschermde spuitboom
Wave (Dubex)                                                                  Wingssprayer
• WAVE opent het gewas
• 25 cm dopafstand (⇒ dichter bij gewas + 

driftreductie)
• Ook op te bouwen op bestaande machines

3b

www.dubex.com/wave

• 25 cm dopafstand (⇒ dichter bij gewas + 
driftreductie) , opbouwsysteem

• Enkele (tot 15 km/u) en dubbele wing (sneller)
• Dubbele wing creëert luchtstromen (via de wind) 

die de druppels diep in het gewas blazen

www.wingssprayer.com

D



Voordeel Minpunt

• Hoge driftreductie met behoud
van fijn(er) 
druppelgroottespectrum ⇒
bio-efficiëntie

• Erkende driftreducerende
techniek in België (min. 75%)

• Hogere depositie en indringing
in het gewas

• Hogere capaciteit (hogere 
rijsnelheid, lagere 
spuitvolumes)

• Kostprijs, duurder in 
onderhoud

• Vergt nodige expertise om 
luchtondersteuning correct af
te stellen i.f.v. condities en
gewas (braakliggende grond!)

• Tractor met meer vermogen
noodzakelijk, hoger gewicht

Luchtondersteuning
Bi-air (Delvano), Twin technology (Hardi), etc. 

Met behulp van één (of meerdere) ventilatoren wordt een luchtstroom gecreëerd die de 
druppels in het gewas blaast.
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Delvano Bi-air

Hardi Twin

SprayVeg (Caffini)Delvano Bi-air - Platform

https://platform.innoseta.eu/product/26


Voordeel Minpunt

• Hoge driftreductie met behoud
van fijn(er) 
druppelgroottespectrum ⇒
bio-efficiëntie

• Variatie in 
druppelgroottespectrum
mogelijk via lucht/vloeistof
verhouding

• Bredere range van 
spuitvolumes

• Erkende driftreducerende
techniek in België (min. 75%)

• Kostprijs
• Moeilijk/niet te integreren op 

bestaande spuittoestellen
• Vraagt extra vermogen

Luchtinjectiedoppen
Vb. Airtec, Airjet: Naam (Merk)

Spuitvloeistof en lucht (onder druk via compressor) worden gemixt in de dop. Hoe groter de verhouding
lucht/vloeistof, hoe meer fijne druppels. De lucht zorgt ervoor dat de druppels in het gewas worden geblazen.

5a



Voordeel Minpunt

• Driftreductie door uniformere
druppels

• Meer uniforme depositie in het 
gewas (onderkant blad, achterkant
stengel, indringing in het gewas)

• Hogere retentie (>50% beter dan
conventioneel) ⇒ potentiële
reductie gebruik GBM en water

• Reductie drift en verliezen naar
bodem via run-off

• Hogere bio-efficiëntie
• Adopteerbaar op meeste

toestellen

• Weinig/geen wetenschappelijke
studies die de geclaimde
voordelen bevestigen

• Kostprijs
• Niet erkend in B als 

driftreducerende techniek

Magnetisch/Electrostatisch spuiten
Vb. Magliv, Maggrow
Spuitvloeistof stroomt doorheen magnetische velden waardoor de spuitvloeistof ‘geladen’ wordt en de 
fysicochemische eigenschappen wijzigen. Hierdoor zouden uniformere druppels gecreëerd worden die 
aangetrokken worden tot het gewas.
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https://maggrow.com 



6b

• Magneten op 3 locaties: spuitmachine, spuitboom (24m – 6 magneetbehuizingen) , elke spuitdopadapter
• Maggrow wel 75% erkend in Nl. weliswaar in combinatie met 50% driftreducerende

spuitdoppen/kantdop/40 cm spuitboomhoogte ⇒ aandeel Maggrow?

https://maggrow.com 

Magnetisch/Electrostatisch spuiten
Maggrow



Voordeel Minpunt

• Meer uniforme depositie in het 
gewas (onderkant blad, achterkant
stengel, indringing in het gewas)

• Hogere retentie (>50% beter dan
conventioneel) ⇒ potentiële
reductie gebruik GBM en water

• Reductie drift en verliezen naar
bodem via run-off

• Hogere bio-efficiëntie
• In principe adopteerbaar op 

meeste toestellen

• Lijkt vooral te werken in 
gecontroleerde omstandigheden
(bv. Serres) maar meerwaarde in 
complexe praktijkomstandigheden
wordt nog in vraag gesteld, 
weinig/geen wetenschappelijke
studies

• Kostprijs
• Niet erkend in B en Nl. als 

driftreducerende techniek, 
weinig/geen praktijktoepassingen 
in onze regio 

Electrostatisch/magnetisch spuiten
Vb. Spectrum, EES (Electrostatic Spraying System), etc.

Door spuitvloeistof elektrostatisch te laden worden de positief geladen spuitdruppels aangetrokken tot neutraal
geladen objecten zoals bladeren

6c

Bron: Sprayers101 - https://sprayers101.com/electrostatic-carrot/

https://sprayers101.com/electrostatic-carrot/


Voordeel Minpunt

• Voor sommige rijgewassen en
plagen: hogere bio-efficiëntie
door het bespuiten van 
onderkant blad, plantbasis, 
wortelzone

• Vermijden van bloemen in 
koolzaad (bijen)

• Minder drift
• Te monteren op elk toestel

• Enkel bruikbaar voor specifieke
teelten en gewasstadia

• Doppenconfiguratie afhankelijk
van rijafstand

• Niet erkend in B als 
driftreducerende techniek? 
(rijenbespuiting?)

• Geen visuele controle doppen 
mogelijk

• Stabiliteit spuitboom
• Dichtklappen spuitboom ⇒

telkens manueel (de)monteren

Onderbladbespuitingen
Vb. Dropleg Beluga (Agrotop), DroplegUL (Lechler), 360 undercover (360 Yield Center), etc.

Doppen worden gemonteerd op verlengstukken onder de spuitboom waardoor toepassingen ‘in’ en ‘onder’ het 
gewas mogelijk worden.

7a

www.360yieldcenter.com

www.agrotop.com

www.lechler.de

D



Voordeel Minpunt

• Verhoogde bedekking met 
zelfde watervolume

• Betere indringing vanwege
voor en achterwaarts gerichte
spuitkegel

• Gemakkelijk te monteren op 
elke spuit

• Aantal types ook erkend als
driftreducerend

• Voorwaarts gerichte straal kan
spuiten op het chassis 
(gedragen toestellen)

• Iets hogere watervolumes
nemen

Tweewaaier luchtmengdoppen
Vb. Albuz AVI-twin, TeeJet AI3070, …

Tweewaaier luchtmengdoppen zorgen voor een betere indringing in het gewas vanwege de voor en achterwaarts 
gerichte spuitkegel. 

8a

D



Tweewaaier luchtmengdoppen
Vb. Agrotop TD HiSpeed, …

8b

D

https://www.youtube.com/watch?v=MaoV07Ve6Rs
https://www.youtube.com/watch?v=MaoV07Ve6Rs


Voordeel Minpunt

• Verhoogde bedekking met 
zelfde watervolume

• Gemakkelijk te monteren op 
elke spuit

• Bij inclinatiedophouders
kunnen standaarddoppen
gebruikt worden,

• Dopmoeren niet verkrijgbaar
voor alle types dophouders

Voor-achterwaarts gerichte spuitdoppen
Vb. BFS dopmoeren, TeeJet TT, John Deere 3D, Syngenta 3D, …
Voor/achterwaarts gerichte doppen verhogen de indringing in het 
gewas.
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https://www.bfs.uk.com/product/angled-cap-with-washer/

Bron: Syngenta

D

Bron: Agrotop ADF

https://www.bfs.uk.com/product/angled-cap-with-washer/


Voordeel Minpunt
• Reductie drift en gebruik GBM
• Erkende driftreducerende techniek 

in België (min. 75% standaard, 90% 
overkapt)

• Integratie op bv. schoffelmachines

• Enkel bruikbaar voor specifieke 
teelten en gewasstadia 

• Doppenconfiguratie afhankelijk 
van rijafstand

• Belang van boomhoogte en volgen 
rijpad

• Complexere berekening 
dosis/spuitvolume

Bandbespuiting
Vb. Verschillende systemen, dopmerken en –types (bv. TeeJet EVS, Lechler ES, etc.)
Bij een bandbespuiting wordt één zone (bv. de gewasrij zelf of de zone tussen de rijen) van het veld 
behandeld (al dan niet met overkapping) in tegenstelling tot een klassieke bespuiting waar de volledige
teeltoppervlakte behandeld wordt.

9a

TeeJet Kit voor rijenbespuiting, bron www.sprayers101.comOverkapte rijenbespuiting

Klassieke bandbespuiting, bron www.sprayers101.com

TeeJet TP 95 04

D



Bandbespuiting
Damman RSD: rijenspuit 2.0 (Nieuw)

9b

• Dopafstand kan aangepast worden aan de afstand tussen de rijen via extra uitschuifbare leiding op de 
spuitboom

• Aansturing via elektrisch bediende cilinders
• Wijzigen spuitdoppen handmatig of automatisch (taakkaart of camera met rijherkenning)
• Interessant voor onkruidbestrijding in de rij in combinatie met schoffelen tussen de rijen

D



Voordeel Minpunt

• Tot 40% driftreductie
• Meer mogelijkheden voor

bandbespuitingen & 
precisiespuiten

• 30% VLIF steun

• Gevoeliger voor
spuitboombewegingen ⇒
automatisch boomhoogteregeling
nodig

• Kostprijs (meer dophouders en
doppen) ⇒ 30% VLIF steun

• Niet erkende als driftreducerende
techniek in B, wel in Nl. 

• Kleinere dopmaten veelal 80°
⇒ verstopping
⇒ Doppen vallen in lagere

driftreductieklasse
• Veelal 80° doppen ⇒ weinig

doppen in lijst

Kleinere dopafstand en verlaging spuitboomhoogte 
Diverse merken

Door een kleinere dopafstand (meestal 25 cm) kan de spuitboomhoogte verlaagd worden (± 30 cm) met behoud
van een goede verdeling waardoor drift gereduceerd wordt

10a

Amazone

Amaselect Row – automatisch schakelen 
van volleveld naar bandbespuiting 

Nieuw



Voordeel Minpunt

• Laat een uniform spuitbeeld toe
• Vermindert de kans op breuk aan

de uiteinden van de boom

• Kostprijs

Automatische (spuit)boomhoogteregeling 
Diverse merken

Het is aan de bestuurder om de werkhoogte in te stellen en de hoogte bij draaien op de kopakker. De spuitboom 
zal daarna automatisch de gewenste spuitboomhoogte behouden.

11a

Amazone

Bron : Beyne

Nieuw

D

Delvano Deverix regeling spuitboomhoogte- Platform

https://platform.innoseta.eu/product/20


Voordeel Minpunt

• Voorkomt slecht spuitbeeld
door vervuilde dop(pen)

• Voorkomt over- of onder-
dosering

• Laat controle vanuit de cabine
toe 

• Kan overdag en s’nachts
gebruikt worden

• Kostprijs

Systemen om verstopte doppen te detecteren
Flowmeter per dop of per spuitboomsectie (bv TeeJet sentry 6140)
Door het gebruik van flowmeters geeft het systeem via verschilberekeningen weer of er zich al dan niet
verstoppingen voordoen ter hoogte van 1 of meerdere doppen.

https://www.teejet.com

13a

D



Voordeel Minpunt

• Voorkomt slecht spuitbeeld
door verstopte dop(pen)

• Voorkomt over- of onder-
dosering

• Laat controle vanuit de cabine
toe

• Kan ook overdag gebruikt
worden

• Kostprijs

Systemen om geblokkeerde doppen te detecteren
Radar per dop (bv. mso-Sprayray sensor)
Door het gebruik van een radar wordt het spuitbeeld per dop geëvalueerd.

www.mso-technik.de

13b



Voordeel Minpunt

• Efficiënter spuiten door 
eenvoudige detectie van 
verstopte doppen

• Mogelijkheid om te spuiten bij
valavond en vroege ochtend: 

• Minder wind en minder kans
op spuitdrift

• Minder snelle verdamping
van GBM

• Makkelijk te installeren op elke
spuitboom

• Niet ideaal voor gebruik in 
volledige duisternis op een
perceel met obstakels/bomen

• Zichtbaarheid vanuit cabine
middendeel

• Niet bruikbaar overdag

Systemen om verstopte doppen te detecteren
Spuitboom verlichting

13b

https://www.youtube.com/watch?v=DB8qZDQlhao

Tyri 4-LED array

Comatra - Platform

@akkerwijzer

Led verlichting op de spuitboom maakt het mogelijk om de spuitdoppen
‘s nachts te monitoren. 

D

https://platform.innoseta.eu/product/18


Voordeel Minpunt

• Er kan onmiddellijk over de 
volledige werkbreedte
gespoten worden aan een
correct dosis GBM

• Middel zakt niet uit bij
afsluiten van een sectie of bij
keren = > Minder kans op 
verstoppen van doppen, 
afzettingen of ontmengen

• Kan gebruikt worden om 
leidingen apart te spoelen met 
schoon water

• Kostprijs

Rondpompsystemen
Delvano, Beyne, iXflow (Kverneland), DCS (Amazone), etc.
Het rondpompsysteem zorgt ervoor de spuitvloeistof continu wordt rondgepompt in
voedingsleiding(en) ook bij niet spuiten

14a

Beyne semi-continu rondpompsysteem

D



Voordeel Minpunt

• Met één dop = meerdere 
spuitvolumes (30 – 100%) bij 
constante druk ⇒ behoud
druppelgroottes ⇒ driftreductie

• Door te spelen met druk en PWM 
frequentie de optimale 
druppelgrootte selecteren

• Laat toe om grotere dopmaten te 
gebruiken ⇒ minder 
verstoppingen bij 
luchtmengdoppen

• Mogelijkheden voor variabel
spuiten

• Niet erkend in B als 
driftreducerende techniek

• Kostprijs
• PWM cycli licht zichtbaar in 

spuitbeeld zeker bij hoge 
rijsnelheden

• Werking met luchtmengdoppen?
• Levensduur 

elektromagneetkleppen
• Operator heeft expertise nodig

Pulserende spuitdoppen (PWM: Pulse Width Modulation)
Vb. Dynamic Pulse spraying (Delvano), Dynajet (TeeJet), StrictSprayPlus - DynamicDosePlus (Agrifac), ExactApply (John 
Deere), autospray (Kuhn), Bateman blended pulse nozzle control, etc.
Electromagneetklep sluit continu en zeer snel (tot 20 Hz) de vloeistoftoevoer aan/af. Door de schakeltijd te laten 
variëren kan men het spuitvolume aanpassen bij een constante spuitdruk en dus met behoud druppelgroottes

15a

Delvano dynamic pulse spraying

D

Delvano Dynamic Pulse spraying - Platform

https://platform.innoseta.eu/product/12


Pulserende spuitdoppen (PWM: Pulse Width Modulation)
Vb. Dynamic Pulse spraying (Delvano), Dynajet (TeeJet), StrictSprayPlus - DynamicDosePlus (Agrifac), ExactApply (John 
Deere), autospray (Kuhn), Bateman blended pulse nozzle control, etc.

15b

Toepassingen
• Behouden van spuitvolume/druppelgrootte bij variërende rijsnelheid
• Individuele dopafsluiting: vermijden overlap
• Drukonafhankelijke dosisregeling: aanpassen dosis bij éénzelfde druk onafhankelijk van rijsnelheid
• Bocht- en zwiepcompensatie: overal dezelfde dosis bij nemen van bocht (Turn control, Swingstop Pro, ….)
• Keuze druppelgrootte afhankelijk van condities en product
• Variabele dosering op basis van taakkaart ⇒ precisiespuiten

TeeJet Dynajet

Delvano dynamic pulse spraying
Autospray Kuhn

D

Delvano Dynamic Pulse spraying - Platform

https://platform.innoseta.eu/product/12


Voordeel Minpunt

• Nauwkeuriger spuiten in geren, 
kopakkers, …

• Besparing op spuitmiddel tot 
10%

• Gebruiksgemak
• Kan eventueel geïnstalleerd

worden op oudere machines

• Kostprijs

GPS met automatische sectie controle
Alle spuitmachinefabrikanten

Automatische afsluiting per sectie op basis van GPS coördinaten zodat overlap vermeden wordt op kopakkers en in 
geren. 

17a

D



Voordeel Minpunt

• Nauwkeuriger spuiten in geren, 
kopakkers, …

• Besparing op spuitmiddel tot 
10%

• Gebruiksgemak

• Kostprijs
• Niet te installeren op 

bestaande machines

GPS met individuele dopafsluiting
Alle spuitmachinefabrikanten

18a

Automatische afsluiting per dop op basis van GPS coördinaten zodat overlap vermeden wordt op koppakkers en in 
geren. 

D

Knight GPS nozzle control- Platform

https://platform.innoseta.eu/product/25


Voordeel Minpunt
• Reductie van gebruik GBM (enkel

waar nodig)
• Minder drift en contaminatie

bodem en water
• Automatisch/manuele

doppenkeuze afhankelijk van 
gewenste spuitvolume, rijsnelheid
en condities (bv. wind)

• 4 doppen nodig i.p.v één (PWM)
• Taakkaarten noodzakelijk om volle

potentieel van precisiespuit te
benutten

• Moeilijk op te bouwen op 
bestaande toestellen

• Beperkter aantal stappen in 
spuitvolume in vgl. met PWM

• Complexiteit
• Kostprijs

Precisiespuit met variabele dosering
Vb. Amaselect (Amazone), Multispray (Kuhn), Varioselect (Lechler), Selectron (Arag), etc.
Plaatsspecifiek variabel spuiten op basis van taakkaarten en GPS waarbij één of meerdere doppen
automatisch en individueel aangestuurd worden op basis van gewenste spuitvolume, rijsnelheid en condities. 
Per dophouder kunnen één of meerdere doppen ingeschakeld worden van verschillende grootte/type.

20a

Lechler Varioselect ⇒ 4 doppen, 16 ≠ volumes

Arag Selectron

D

Agrifac DynamicDosePlus - Platform

https://platform.innoseta.eu/product/6


Precisiespuit met variabele dosering
Dronelink (Samenwerking Dronewerkers en Amazone)

20b

• Onkruidherkenning op basis van hoge resolutie drone foto’s en machine learning
• Vertaling in taakkaarten, uitvoering met Amaselect systeem
• Concrete toepassingen: ridderzuring, aardappelopslag, distel

www.dronewerkers.de/dronelink/

D

YouTube link

https://www.youtube.com/watch?v=-dWjDyZni7w


Voordeel Minpunt
• Alle voordelen van precisiespuit

+
• Geen voorgaande metingen nodig

om taakkaart te maken, directe
actie in één werkgang

• Gerichte onkruidbestrijding
reduceert risico op resistentie

• Beperkt aantal toepassingen
(loofdoding, herbiciden)

• Afhankelijk van nauwkeurigheid
sensor + meerdere sensoren
noodzakelijk

• Complexiteit
• Kostprijs

Precisiespuit met variabele dosering & camera's/sensoren
Vb. AIC (Agrifac), I-Spray (Kuhn), Amaspot (Amazone), WeedSeeker (Trimble), Green seeker, etc.  

Precisiespuit (PWM, automatische dopselectie) uitgerust met camera’s/sensoren waarvan de informatie direct 
vertaald wordt in een variabele bespuiting.
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Biomassa aardappelen met GreenSeeker

Spuitvolume voor loofdoding  o.b.v. 
biomassa (tot 40% reductie)

GreenSeeker

Kuhn I-Spray- Platform

https://platform.innoseta.eu/product/61


Precisiespuit met variabele dosering & camera's/sensoren
Plaatsspecifieke onkruidbestrijding

21b

Amazone AmaSpot
• Sensor ziet reflectie groene massa, onkruid detecteren op bodem
• Verwacht 20-60% minder herbicide

Kuhn i-spray
• Hyperspectrale sensoren
• Technologie nog in ontwikkeling
• Onkruid onderscheiden van gewas d.m.v. AI



Voordeel Minpunt
• Alle voordelen van precisiespuit

met camera’s/sensoren
• Autonoom, arbeidsbesparing
• Geen blootstelling toepasser

• Alle nadelen van precisiespuit met 
camera’s/sensoren

• Beperkte werkbreedte en
capaciteit

• Nog volop in ontwikkeling en niet 
klaar voor praktijk

Spuitrobots en –drones
Vb. Ecorobotix, Robocrop spot sprayer, GUSS,etc.
Spuitrobots navigeren autonoom in het veld en detecteren en bespuiten individuele onkruiden waardoor de 
hoeveelheid GBM sterk kan gereduceerd worden.
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Global Unmanned Spray System (gussag.com)⇒fruitteelt

www.ecorobotix.com

www.garford.com

D



Voordeel Minpunt
• Toepassingen in moeilijk

bereikbare plaatsen ter vervanging
van rugspuiten (hellingen, vochtige
percelen) 

• Geen blootstelling toepasser

• Drift?!
• Wettelijk niet toegelaten in B/EU 
• Momenteel nog onvoldoende

precies
• Maatschappelijk niet aanvaard
• Nog volop in ontwikkeling en niet 

klaar voor praktijk
• Afhankelijk van 

weersomstandigheden

Spuitrobots en –drones
Vb. Agras DJI, Skyx, Drone4Agro, etc.
Drones die gewasbeschermingsmiddelen toepassen op gewassen. 

22c

Agrofly.ch

www.dji.com/be/mg-1

www.aermatica.com



Voordeel Minpunt

• Nauwkeuriger dan 
inhoudsmarkering

• Minder kans op overlopen 
van de tank

• Minder kans op groot
restvolume van spuitmengsel
na het spuiten

• Minder waterverspilling

• Moeilijk om achteraf te
installeren (duur + aanpassing)

• Vaak in optie met meerprijs

Automatisch vullen van de tank
VPR obv tankmatic (Delvano), Pro-Flow (Polmac), etc.

23a

Electrische tankniveaumeting eventueel met automatische afslag bij het vullen

@Beyne

D

Excela volumetric counter - Platform

https://platform.innoseta.eu/product/56


Voordeel Minpunt

• Vlotter werken
• Verhoogt de veiligheid van de 

operator bij het ingieten van 
elk type GBM (contaminatie + 
kan vanop de grond)

• Minder kans op morsen
• Minder kans op puntvervuiling

door de lege verpakkingen
krachtig te spoelen

• Volledige benutting en betere
vermenging producten

• Waterdruk nodig om te kunnen
gebruiken

• Moet 100% lekvrij zijn
• Vergroot de dimensie van de 

spuit ⇒ opbergen onder de 
spuit (vooral bij kleinere
spuittoestellen)

Vultrechter met fustenreiniger
Domix (Delvano), PowrFill (John Deere), etc.
Vultrechter via venturi principe/mangat om de gewasbeschermingsmiddelen in te brengen
en te mixen met spoelkop om lege verpakkingen te spoelen

24a

@Beyne

@Beyne

@Delvano

@Amazone

D



Voordeel Minpunt

• Eenvoudig
• Efficiënt: doseren, vullen en 

reinigen in 1 handeling
• Veiligheid voor de toepasser
• Voorkomt morsen naar de 

omgeving tijdens vul- en
spoelproces van de verpakking

• Geen verlies van zegel
• Kan op elke spuit worden

toegepast

• Enkel voor vloeibare GBM in 
verpakkingen met 63 mm 
opening en gestandaardiseerde
schroefdraad

• Systeem dient geïnstalleerd te
worden op het spuittoestel

Gesloten transfersysteem
Vb. easyFlow M systeem (Bayer), Ezi-Connect (BASF), etc.
Een gesloten transfersysteem om het gewasbeschermingsmiddel in de spuittank te brengen
en lege verpakkingen te reinigen zonder risico voor mens en milieu
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EasyFlow M (Bayer)

Ezi-connect (BASF)

D

Easyflow M - Platform

https://platform.innoseta.eu/product/53


Voordeel Minpunt

• Geen spuitvloeistof te veel of 
te weinig.

• Geen GBM in de hoofdtank, 
minder spuitresten

• Mengen en doseren
vergemakkelijkt

• Mogelijkheid om dosis en GBM 
middel aan te passen
naargelang de noden van het 
perceel

• Geen nood om de tankinhoud
te mengen, dus kleinere pomp

• Veiliger voor toepasser

• Spoelen van leidingen en lege
containers complex 

• Voornamelijk voor vloeibare
GBM

• Duur: nauwkeurigheid van 
doseren stelt hoge eisen aan 
apparatuur 

• Respons tijd van aanpassing
dosis of bij overschakelen naar
ander product?

Directe injectiesystemen
SmartDosePlus (Agrifac), Sidekick Pro direct (Raven), Piix (Dimotion), etc.
GBM worden direct in de spuitleidingen geïnjecteerd in de nabijheid van de spuitdop zonder dat de 
hoofdwatertank wordt verontreinigd. Meerder GBM kunnen tegelijk worden meegenomen
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Voordeel Minpunt

• Intern reinigen van het 
spuittoestel op het veld 
vermindert puntvervuiling

• Reiniging zorgt voor minder 
verstopte doppen en
aantasting van onderdelen

• Bediening nog vaak handmatig
• Reiniging in 3 stappen via 

spoelwatertank vraagt tijd
• Efficiëntie van tankreiniging

hangt af van vorm van de tank 
en positie van de spoelkoppen

Schoonwatertank & reinigingsdoppen voor interne tankreiniging
Klassieke reiniging
Een schoonwatertank en spoelkoppen in de spuittank maakt het mogelijk om het spuittoestel
in 3 stappen op het veld te reinigen. 

27a

D



Voordeel Minpunt

• Tijdsbesparend
• Minder water nodig
• Het geautomatiseerde proces

voorkomt blootstelling van de 
operator aan GBM en fouten
tijdens reinigingsproces door 
operator

• Intern reinigen van spuittoestel 
op het veld vermindert 
puntvervuiling, verstopte 
doppen en aantasting 
onderdelen

• Maakt geen gebruik van lucht
om het spoelwater volledig uit
de leidingen te pompen

• Kostprijs

Automatische/continue interne reinigingssystemen
Auto-eco-clean (Delvano), Automatic cleaning (Beyne), etc.
Automatisch spoelprogramma dat een volledig reiniging van de spuittank en het spuitcircuit voorziet met 
een minimum aan water en in een beperkte tijd.
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Delvano auto-eco-clean – Platform
Beyne automatic cleaning - Platform

D

https://platform.innoseta.eu/product/11
https://platform.innoseta.eu/product/13


Voordeel Minpunt

• Efficiëntere reiniging
(minder water + sneller)

• Automatisch systeem: minder 
arbeidintensief + reduceert
kans op fouten

• Intern reinigen van het 
spuittoestel op het veld 
vermindert puntvervuiling

• Reiniging zorgt voor minder 
verstopte doppen en 
aantasting van onderdelen

• Extra pomp noodzakelijk
• Kostprijs

Automatische/continue interne reinigingssystemen
Continue reiniging (AAMS, Agrotop,…)
Extra pomp zuigt water uit schoonwatertank en ‘verdringt’ de spuitoplossing tot een volledige reiniging van 
spuittank en leidingen wordt bekomen

28b

D



Voeg proper water 
toe via de spoeldop

„duw“ de niet-verdunbare resten uit 
het systeem (leidingen)

Overblijvende vloeistof 
in het systeem is bijna 
puur water

Automatische/continue interne reinigingssystemen
Continue reiniging (AAMS, Agrotop,…)
Extra pomp zuigt water uit schoonwatertank en ‘verdringt’ de spuitoplossing tot een volledige reiniging van 
spuittank en leidingen wordt bekomen

28c

D



Voordeel Minpunt

• Efficiëntere reiniging (minder 
water + sneller)

• Automatisch systeem: minder 
arbeidintensief + reduceert
kans op fouten

• Intern reinigen van het 
spuittoestel op het veld 
vermindert puntvervuiling

• Reiniging zorgt voor minder 
verstopte doppen en 
aantasting van onderdelen

• Retrofit mogelijk

• Extra pomp noodzakelijk
• Kostprijs

Automatische/continue interne reinigingssystemen
Continue reiniging (AAMS, Agrotop)
Extra pomp zuigt water uit schoonwatertank en ‘verdringt’ de spuitoplossing tot een volledige reiniging van 
spuittank en leidingen wordt bekomen

28d

D



Voordeel Minpunt

• Het geautomatiseerde proces
voorkomt blootstelling van de 
operator aan GBM

• Minder waterverbruik
• Minder restvolume in de 

leidingen
• Tijdsbesparend (<5min)
• Intern reinigen van het 

spuittoestel op het veld 
vermindert puntvervuiling, 
verstoppingen en aantasting 
onderdelen

• Minder restwater na reiniging

• Vooral voor grote toestellen
• Compressor nodig

Automatische/continue interne reinigingssystemen
Reiniging met perslucht - Air Rinse (John Deere), etc.
Automatische volledig reinigen en leegmaken van het spuitcircuit met behulp van perslucht.
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https://www.youtube.com/watch?v=Z-6lnl_C91s

D

https://www.youtube.com/watch?v=Z-6lnl_C91s


Voordeel Minpunt

• Voorkomt accumulatie van GBM 
op de buitenkant van het toestel

• Reiniging kan op het veld 
gebeuren waardoor de kans op 
puntvervuiling verkleint

• Toepasbaar op elk toestel
• Visueel ‘proper’ toestel
• Interne en externe reiniging zorgt 

voor minder verstopte doppen en 
aantasting van onderdelen

• Voldoende water nodig
• Enkel voor extern reinigen
• Voldoende druk voor externe

reiniging van het spuittoestel
• Reiniging wordt best onmiddelijk

na bespuiting uitgevoerd
• Verhoogt het gewicht, dimensie 

van de spuit (vooral belangrijk bij 
kleinere spuittoestellen)

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

29a

Lavotop CA

@Beyne

D

Lavotop - Platform

https://platform.innoseta.eu/product/58


Voordeel Minpunt

• Optimale bescherming van de 
operator tijdens het 
spuitproces

• Een categorie 4-cabine werkt
met overdruk. Een
drukindicator is verplicht

• Filter geregeld vervangen! Aan
te raden: maandelijks, maar 
hangt natuurlijk af van hoelang
wordt gespoten.

• Kostprijs van een set filters
• Nooit met open ramen werken

Gesloten cabine met filter en ventilatie
Delvano/Beyne zelfrijders, BlueCab4 (New Holland), etc.
Verse lucht mag alleen via het filtersysteem naar binnen. De koolstof filters zorgen voor een chemicaliën- en
stofvrije omgeving in de trekker. 

30a

Bron: Boerderij.nl



3 parallelle sessies
Evalueren van de innovaties

<Naam innovatie>

Aan welke behoeften tegemoet gekomen?
•
•

Wat nodig om deze in de praktijk te promoten?
•
•
•



Sessie 1
Een verbeterde spuitkwaliteit en meer gericht spuiten



Behoeften/uitdagingen m.b.t. spuitkwaliteit en gericht spuiten
en gelinkt aan spuittechniek

# Uitdaging/behoefte Waarom?
1 Standaardisering en afstemming tussen 

machines/fabrikanten
Voorlopig nog geen standaard dataformaat 
voor taakkaarten

2 Kosten-baten analyse van nieuwe technieken Onduidelijke meerwaarde van precies 
spuiten tov rendabiliteit

3 Onderzoek en communicatie van relevante 
resultaten naar volledige samenleving

Gefragmenteerde communicatie (vaak 
negatief)

4 Reglementering Geen duidelijkheid over wat kan/mag
5 Praktijkrelevantie Innovaties nog te ver van bed voor de grote 

groep landbouwers



Variabele dosering

Einddiscussie S1 Precies spuiten:
Hoe beter innovaties implementeren in de praktijk?

GPS met individuele dopafsluiting



Onbeantwoorde behoefte 1:
• Standaardisering en afstemming tussen 

machines/fabrikanten (taakaarten)

Hoe aanpakken?
• Data formaten (iso-norm) opzetten vanuit CEMA 

(termijn 3j)
• Nieuwe norm die fabrikanten overstijgt
• In praktijk zetten van Code of Conduct
Samenwerkingen?
• Industrie en data-specialisten 

Onbeantwoorde behoefte 2:
• Kosten-baten analyse van nieuwe technieken

(onduidelijkheid omtrent meerwaarde)

Hoe aanpakken?
• Data verzamelen op praktijkcentra en 

demoboerderijen
• Meer data uitwisselen tussen onderzoekscentra
Samenwerkingen?
• Volledige keten
• Proefcentra en onderzoekscentra

Einddiscussie S1 Precies spuiten :
Onbeantwoorde behoeften, wat eraan te doen?



Onbeantwoorde behoefte 3:
Onderzoek en communicatie van relevante 
resultaten naar volledige samenleving 
(gefragmenteerde communicatie)

Hoe aanpakken?
• Voor en door landbouwers 
• Dag van de landbouw
• Opendeurdagen
• Eenvoudig vertalen van technieken
Samenwerkingen?
•

Onbeantwoorde behoefte 4:
Reglementering (onduidelijkheid)

Hoe aanpakken?
• Overleg met beleid 
Samenwerkingen?
•

Einddiscussie S1 Precies spuiten :
Onbeantwoorde behoeften, wat eraan te doen?



Einddiscussie S1 Precies spuiten :
Wat te doen op beleidsniveau?

Waar moet onze regering op inzetten?
• Reglementering
• (Meer) Voeling met de landbouwsector
• Innovaties niet tegenwerken

Waar moet Europa op inzetten?
• Wetenschappelijk onderbouwde beslissingen
• Eenduidig beleid
• Goede verloning voor goede praktijk



Sessie 2

Het verminderen van spuitdrift



Behoeften/uitdagingen m.b.t. drift en gelinkt aan spuittechniek

# Uitdaging/behoefte Waarom?
1 Driftreductie • Bescherming milieu

2 Spuitdoppen met hoge driftreductie met een maximale bio-
efficiëntie en praktisch haalbaar spuitvolume
(quote: 90% driftreductie, 100% efficiëntie)

• Grovere druppels kunnen problemen geven bij 
onkruidbestrijding -> meer spuiten -> resistentie

• Hoge driftreductieklassen komen meestal overeen met 
hoge spuitvolumes

• Binnen 50% klasse, ook veel verschil in efficiëntie -> 
indeling in driftreductieklassen

3 Alternatieve drift reducerende technieken naast drift 
reducerende spuitdoppen die 
a. betaalbaar (subsidies)
b. betrouwbaar 
c. Gebruiksvriendelijk/volautomatisch 
d. Toepasbaar voor verschillende teelten en problemen

• Maximale bio-efficiëntie 
• Voorbeelden: Luchtondersteuning, afgeschermde 

spuitboom, formulering, boomhoogte, adjuvants?, enz.
• Flexibiliteit, efficiëntie en gebruiksgemak tegen 

betaalbare prijs
• Wettelijk kader wordt steeds strenger, zijn er nog 

voldoende technieken beschikbaar?

4 Beschikbaarheid technologieën om automatisch te schakelen 
van drift reducerende techniek naar standaard techniek 
afhankelijk van condities en product en om bv. exact 1 m 
bufferzone te respecteren

• Flexibiliteit en efficiëntie

5 Efficiëntie van ‘nieuwe’ technieken (magnetisch spuiten, CDA, 
…) onvoldoende gekend en niet opgenomen in de regelgeving

• Alternatieven voor grove druppel toepassingen

Spuittechnologie



Behoeften/uitdagingen m.b.t. drift en gelinkt aan spuittechniek

# Uitdaging/behoefte Waarom?
A EU beleid • Harmonisatie EU: Geharmoniseerde lijst met driftreducerende technieken in verschillende 

landen

B Regelgeving • Hoe ver gaan in driftreductie? >90%? Is dit nog relevant voor bescherming waterlopen?
• Vanggewas i.p.v. brede bufferzone
• Inpasbaarheid van nieuwe technieken in regelgeving

C Subsidiëring • Subsidies ook openstellen voor loonwerkers
• Vlif-steun voor aanpassingen aan 2de handsmachines mogelijk maken

D Handhaving • Federale bufferzones (bijna) geen controle
• Variabele zones moeilijk controleerbaar
• 1m teeltvrije zone wel gehandhaafd door overheid

E Duidelijke communicatie • Regelgeving verandert snel, gebruikers kunnen veranderingen niet bijhouden.
• Reglementering verandert machine aanpassen?
• 0% doppen mogen erop, maar mogen niet gebruikt worden 

F Kennisopbouw bij 
gebruikers

• Meer kennis nodig bij landbouwers om technieken die ze hebben optimaal te gebruiken
• Landbouwers zijn vaak gewoontedieren -> steeds bij dezelfde settings

Regelgeving, beleid, communicatie



Driftreducerende spuitdoppen Luchtondersteuning

Aan welke behoeften tegemoet gekomen?
• Driftreductie
• +/- spuitdoppen met hoge driftreductie met een voldoende bio-

efficiëntie en praktisch haalbaar spuitvolume (quote: 90% 
driftreductie, 100% efficiëntie) voor niet-contactmiddelen

• Alternatieve driftreducerende technieken 
o die betaalbaar (subsidies) OK
o betrouwbaar  OK
o Gebruiksvriendelijk/volautomatisch OK
o Toepasbaar voor verschillende teelten en problemen 

o Belang van stabiele spuitboom en correcte constante 
spuitboomhoogte

Aan welke behoeften tegemoet gekomen?
• Driftreductie
• Alternatieve driftreducerende technieken naast 

driftreducerende spuitdoppen die 
• betaalbaar (subsidies) +/-
• betrouwbaar OK
• Gebruiksvriendelijk/volautomatisch -> vereist wat 

ervaring
• Toepasbaar voor verschillende teelten en problemen OK

• Beschikbaarheid technologieën om automatisch te schakelen 
van driftreducerende techniek naar standaard techniek 
afhankelijk van condities en product OK en om bv. exact 1 m 
bufferzone te respecteren

Wat nodig om deze in de praktijk te promoten?
• Kennisopbouw: Bio efficiëntie evalueren zeker voor 

contactmiddelen, bestaande kennis benutten
• Meer praktijktesten, ook bij de landbouwers zelf (bv. WGP) om 

spuitresultaat te evalueren

Wat nodig om deze in de praktijk te promoten?
• Meer praktijktesten, ook bij de landbouwers zelf (WGP)
• Subsidiëring voor loonwerkers (Geen VLIF)
• Uitwisselen van positieve ervaring vanuit Nl.

Einddiscussie S2 Drift:
Hoe beter innovaties implementeren in de praktijk?



Onbeantwoorde behoefte 1: 
Efficiëntie van ‘nieuwe’ technieken (magnetisch spuiten, CDA, …) 
onvoldoende gekend en niet opgenomen in de regelgeving

Hoe aanpakken?
• Resultaten afwachten/opvragen van eerste toepassingen in 

de praktijk, gerichte praktijkervaring verzamelen

Samenwerkingen?
• Praktijktesten: bio efficiëntie, kosten baten

Onbeantwoorde behoefte 2:
Beschikbaarheid technologieën om automatisch te schakelen van 
driftreducerende techniek naar standaard techniek afhankelijk van 
condities en product en om bv. exact 1 m bufferzone te respecteren

Hoe aanpakken?
• RTK noodzakelijk -> kostprijs!

Samenwerkingen? 

Onbeantwoorde behoefte 3:
Spuitdoppen met hoge driftreductie met een maximale bio-
efficiëntie en praktisch haalbaar spuitvolume
(quote: 90% driftreductie, 100% efficiëntie)

Hoe aanpakken?
• Efficiëntie proeven contactmiddelen met verschillende 

doppen en spuitvolumes
• Fyto-industrie: richtlijnen qua optimale toepassingstechniek

Samenwerkingen?
• Onderzoek en fyto

Einddiscussie S2 Drift:
Onbeantwoorde behoeften, wat eraan te doen?



Einddiscussie S2 Drift :
Relevante innovaties die niet aan bod gekomen zijn

Evenzeer relevante spuit innovatie Waarom?
Controlled droplet application (Agricult) Productie van uniforme druppels (geen grove en 

geen fijne druppels), laag volume toepassing
Onkruidstrijkers Erg specifiek
Rondpompsysteem (aanwezig op nieuwe 
toestellen)

Niet inspuiten voor behandeling



Einddiscussie S2 Drift :
Wat te doen op beleidsniveau?

Waar moet onze regering op inzetten?
• (Bufferzone)reglementering

• Vanggewas i.p.v. brede bufferzone
• Inpasbaarheid van nieuwe technieken in regelgeving
• Meerjarige zekerheid voor investeringen

• Subsidiëring
• Verder promoten van innovatieve driftreducerende spuittechnieken via subsidiëring
• Subsidies ook openstellen voor loonwerkers
• VLIF-steun voor aanpassingen aan 2de handsmachines mogelijk maken

• Handhaving
• Federale bufferzones (bijna) geen controle
• Variabele zones moeilijk controleerbaar
• 1m teeltvrije zone wel gehandhaafd door overheid

• Communicatie
• Regelgeving verandert snel, gebruikers kunnen veranderingen niet bijhouden.
• Reglementering verandert -> machine aanpassen?
• 0% doppen mogen erop, maar mogen niet gebruikt worden 
• Blijven inzetten op training, demo en voorlichting om meerwaarde/werking/efficiëntie te demonstreren
• Positieve stimulering i.p.v. strakke regels



Sessie 3: Puntvervuiling
Verminderen van verliezen tijdens het vullen, mengen en reinigen



Behoeften/uitdagingen m.b.t. vermijden van puntvervuiling
# Uitdaging/behoefte Waarom?
1 Financiële mogelijkheden : Vlif steun en eerlijke 

vergoeding voor producten
Vernieuwingen kosten veel geld. Kost moeten kunnen 
doorgerekend worden naar de voedingssector, die 
hoge eisen stelt.

2 Nood: behoefte aan duidelijkheid in de wetgeving 
(zowel voor landbouwers _ controle organen)

-Regelgeving is moeilijk te interpreteren en volgen en 
gaat snel. 

3 Nood aan eenvoudige, universeel 
verpakkingsmaterialen van GBM, zonder zegel

Zou het vullen veel eenvoudiger maken en risico 
op puntvervuiling verkleinen

4 Meer controle:. Dit geeft ademruimte en 
stimuleert voor diegene die het goed doen

Degenen die zich niet aan de regels houden 
moeten eruit. Aantal klachten neemt toe vanuit
de maatschappij.

5 Meer inzetten op praktische en bruikbare 
oplossingen/hulpmiddelen zoals bv. ingerichte 
vul- en spoelplaatsen.

Vullen is niet altijd mogelijk op het bedrijf, zeker 
voor loonsproeiers. Openbare initiatieven 
kunnen hierbij een grote hulp zijn. 

6 Opleiding en informatie verstrekken aan ALLE 
landbouwers en ook maatschappij/grote publiek

Ongekend welke innovaties er allemaal zijn
 Gevolg weinig ingang in de praktijk & slechte 

perceptie van het grote publiek



Schoonwatertank en interne 
reinigingsdop(pen)

Vultrechter met fustenreiniger

Aan welke behoeften tegemoet gekomen?

• Proper reinigen en veilig voor operator en nog 
vrij eenvoudig van technologie

• Eenvoudig in gebruik

• Zone waar je nog met de onverdunde 
product werkt, en nog veilig voor de 
operator

• Eenvoudig in gebruik

Wat nodig om deze in de praktijk te promoten?

• Nu nog steeds een eigen initiatief om deze meerkost te betalen. Misschien best om te werken 
met een Label systeem bij aanschaf spuit: A-label spuit (naar analogie met de A-B klassen van elekrische

toestellen)?
• EU/België-Vlaanderen-Wallonië: harmonisatie voor uitrusting van spuittoestel: met vultrechter 

en schoonwatertank. In Wallonië zijn beiden nu een verplichting.
• Opleidingen: meer relevant, goeie inhoud. Ook inzetten op innovaties en goeie inhoud
• ? Verplichten bij aankoop spuit (ook tweede hands)

Einddiscussie S3 Puntvervuiling:
Hoe beter innovaties implementeren in de praktijk?



Onbeantwoorde behoefte 1:
• Nood aan eenvoudige, universeel verpakkingsmaterialen van 

GBM, zonder zegel

Hoe aanpakken?
• Phytofar
• unidosis voor poeder-GBM (niet meer moeten afwegen)
• Beperking: goede oplosmiddel voor actieve stoffen

daardoor moeilijk om formuleringen te veranderen
•  Technische beperkingen: Voldoende oplossen en niet 

uitzakken
• Vervalsing van producten (tegengaan door zegel)
Samenwerkingen?
•
•

Onbeantwoorde behoefte 2:
• Meer inzetten op praktische en bruikbare 

oplossingen/hulpmiddelen zoals bv. ingerichte vul- en 
spoelplaatsen.

Hoe aanpakken?
• Meer proberen de provincies te engageren  vanuit 

onderzoekcentra wegen op het beleid
• Ruilverkavelingen daar vul- en spoelplaatsen voorzien
• Inrichten vs beheren/zorg voor dragen
Samenwerkingen?
• Financieel plaatje? Ivm samenwerking met 

landbouwers
•

Einddiscussie S3 Puntvervuiling:
Onbeantwoorde behoeften, wat eraan te doen?



Einddiscussie S3 Puntvervuiling :
Relevante innovaties die niet aanbod gekomen zijn

Evenzeer relevante spuit innovatie Waarom?
Opvangen en verwerken van spoelwater
Wordt opgehaald en geanalyseerd
 Betalen maar gemakkelijk

Agricover inleveren

Volgende: OVAM, veel strikter, als het niet wordt 
opgehaald door Agricover stok achter de deur

Mind-set verandering:
Juist gebruik en willen gebruikt worden



Einddiscussie S3 Puntvervuiling :
Wat te doen op beleidsniveau?

Waar moet onze regering op inzetten?
• Nood: behoefte aan duidelijkheid in de wetgeving (zowel voor landbouwers _ 

controle organen) + Lange termijn visie!!!
• Meer controle:. Dit geeft ademruimte en stimuleert voor diegene die het goed doen. Nu 

nog steeds niet-gekeurde spuittoestellen in de praktijk
• Financiële mogelijkheden : Vlif steun en eerlijke vergoeding voor producten



Dank je voor je aandacht! Blijf op de hoogte:
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