
Spuitdoppen testen in Maren-Kessel 

 
Deelnemers aan de projecten Schoon Water pachters en Schoon Water voor 

Brabant rond Maren-Kessel en Macharen konden op 16 september j.l. 

kennismaken met een effectieve methode om de afgifte van de spuitdoppen 

te controleren. Daarnaast heeft DLV-adviseur Henry van den Akker in het 

veld actuele problemen m.b.t. tot onkruiden en schimmels in tarwe, maïs en 

suikerbieten besproken. 

 
Enkele deelnemers en medewerkers van Brabant Water waren op de bijeenkomst 
aanwezig om meer te weten te komen over de elektronische doppentester. Tonnie 
Oosterhoff van AAMS (ontwikkelaar en producent van testapparatuur voor 
landbouwmachines) demonstreerde hoe met een handmeter de afgifte van de 
spuitdoppen kan worden gecontroleerd. Loonwerker van Vugt liet ter plekke zijn 
spuitdoppen controleren. Per dop kost dat circa 10 seconden. De handmeter slaat 
alle informatie op, die daarna eenvoudig kan worden afgelezen m.b.v. een computer. 
De uitslag van de doppentest werd na het veldbezoek bekend gemaakt.  
 
In het veld was goed te zien hoe lastig sommige wortelonkruiden te bestrijden zijn. 
Smeerwortel is bijvoorbeeld een ‘taaie’ met een stevige wortelstok. Andere 
veelvoorkomende wortelonkruiden zijn: haagwinde, veenwortel, ridderzuring en 
akkerandoorn. Het advies was om pleksgewijs de onkruiden te bestrijden in plaats 
van een volveldsbespuiting uit te voeren. Onder vochtige, groeizame 
weersomstandigheden spuiten geeft het beste resultaat. Wortelonkruiden zijn op 
deze manier goed te bestrijden in de tarwestoppel en onderblad in maïs. 
 
In de wintertarwe wordt al meerdere jaren met succes het middel Hussar gebruikt. 
Het is een breedwerkend middel met een goede werking op windhalm. In de maïs 
zijn goede resultaten behaald met het middel Clio. Vooral tegen vingergras. Dit 
onkruidmiddel is minder milieubelastend voor het grondwater dan het middel Calaris. 
 
In de suikerbieten was een lichte 
aantasting met de schimmel cercospora 
te zien. Omdat geen uitbreiding is 
gesignaleerd, is geen bespuiting 
uitgevoerd. De deelnemers wordt 
geadviseerd ook zelf hun percelen te 
controleren en niet alleen af te gaan op 
advies van gewasbeschermingadviseurs. 
 
Bij terugkomst was het grootste deel van 
de doppen van de spuitmachine van Mari 
van Vugt gecontroleerd. Eén dop had een 
te hoge afgifte wat duidt op slijtage. Een 
tweede dop gaf 20% te weinig vloeistof af door een vervuiling die net met het blote 
oog zichtbaar was. Dit kan de effectiviteit van een bespuiting behoorlijk 
verslechteren, zeker bij een scherpe dosering. Goed werkende spuitdoppen zorgen 
voor een effectieve bespuiting, met minder milieubelasting van het grondwater. 
 
Deelnemers van Schoon Water kunnen de doppen van hun spuitmachine laten 
controleren. Meld u aan via het Schoon Water loket: schoonwaterloket@clm.nl. Let 
op: de doppentest is geen SKL keuring, maar kan in korte tijd wel zorgen voor een 
effectieve gewasbescherming.  


