
Het aanbod aan producten
bruikbaar voor de bemesting
in de akkerbouw is zeer uitge-

breid en divers. Landbouwers blijven
bovendien ook steeds op zoek naar
goede alternatieven voor de dure
kunstmeststoffen. Spuiwater is een
betrekkelijk nieuw product dat wordt
aangeboden en zou een alternatief
voor kunstmeststof kunnen zijn.
Spuiwater is het product van lucht-
wassers van emissiearme stallen. 

Chemische luchtwassers halen de
ammoniak (NH3) uit de lucht door
de ventilatielucht te wassen met
zwavelzuur (H2SO4) en water. Tij-
dens het contact tussen de lucht en
het zwavelzuur lost de ammoniak
door een chemische reactie op en er
ontstaat ammoniumsulfaatoplossing
((NH4)2SO4). Dit spuiwater wordt
ingedeeld als kunstmest. 

De werking van een biologische
luchtwasser is gebaseerd op micro-
organismen. De ammoniak in de
lucht (NH3) lost op in het water en
wordt omgezet in ammonium (NH4

+).
De bacteriën zorgen verder voor de
microbiële afbraak van ammonium
naar nitriet (NO2

-) en verder naar ni-
traat (NO3). Spuiwater uit een biolo-
gische luchtwasser wordt ingedeeld
als andere meststof. 

Tijdens een tweede proefjaar werden 4 proefvelden opgevolgd waarop spuiwater
werd aangewend als kunstmeststofvervanger bij de bemesting van aardappelen.
Spuiwater toonde opnieuw positieve resultaten.

Het vervangen van een deel van de minerale N door het spuiwater resulteerde op het proefveld in Huldenberg 
in geringe, maar niet significante, productieverschillen. 

Het gebruik van kunstmestvervangers 
bij de bemesting van aardappelen
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De eerste proeven met spuiwater
in de aardappel in het kader van het
LCA-programma werden aangelegd
in 2013. In 2014 werden de mogelijk-
heden afgetoetst op een tweede reeks
proefvelden.

Proefopzet
In 2014 werden in het kader van

het LCA-programma 4 proefvelden
omtrent het gebruik van spuiwater
aangelegd. De Bodemkundige Dienst
van België legde twee proefvelden
aan in Huldenberg en Nieuwenhove.
PIBO Campus legde een derde proef-
veld aan te Tongeren. In het westelijke
deel werd een vierde proefveld aange-
legd door het VTI te Poperinge. De
vergelijking van spuiwater met
kunstmest werd op de verschillende
proefvelden op verschillende manie-
ren benaderd. 

• Huldenberg
In Huldenberg werd Bintje geplant

op 7 april 2014 en gerooid op 11 sep-
tember 2014. Op deze locatie werd
een getuigeobject zonder stikstofbe-
mesting vergeleken met mineraal be-
meste objecten en objecten bemest
met spuiwater al dan niet gecombi-
neerd met kunstmest. Analyse van het

bodemprofiel tot 90 cm op 21 februari
toonde een nitraatvoorraad van 32 kg
NO3-N/ha en resulteerde in een N-in-
dex van 147, beoordeeld als zeer laag,
en een N-bemestingsadvies van 214
kg N/ha, te fractioneren als 160 en 54
kg N/ha.

Recente analyses van het spuiwa-
ter uit de biologische luchtwasser
toonden hogere N-gehaltes. In functie
hiervan werd beslist 25 ton/ha toe te
dienen rekening houdend met een ze-
kere marge. Na staalname bij toedie-
ning bleek het geleverde spuiwater
echter armer te zijn. Het toegediende
spuiwater bevatte slechts 1,98 kg
N/1000 L. De ontleding toonde 1,21
kg NH4+-N, 0.14 NO3

--N en 0,62 kg
NO2

--N/1000 l. Door de lagere N-in-
houd van het spuiwater en de dose-
ring van 25 m³/ha, werd slechts 49 kg
N/ha uit spuiwater toegediend. Daar-
om werd reeds bij de eerste fractie
mineraal aangevuld. Hetzij tot de ge-
adviseerde 160 kg N/ha of in de ob-
jecten met een vooropgestelde be-
perkte bemesting, tot 149 kg N/ha (ca
70 % van de geadviseerde 214 kg
N/ha). 

Zonder stikstofbemesting werd 47
ton/ha geoogst. Van het object waar
enkel spuiwater werd toegediend en
slechts 49 kg N/ha werd toegediend,

werd 52 ton/ha geoogst. Statistische
vergelijking van de mineraal bemeste
objecten en de objecten waar ook
spuiwater werd toegediend en een-
zelfde N-bemesting kenden, toonde
geen verschillen. Het vervangen van
een deel van de minerale N door het
spuiwater resulteerde op deze locatie
in geringe maar niet significante pro-
ductieverschillen. Ook de diktesorte-
ring wijzigde beperkt, maar niet sta-
tistisch significant.

Naar kwaliteit toe waren er geen
verschillen in functie van het al dan
niet gebruiken van spuiwater. De ob-
jecten zonder of met een zeer beperk-
te N-bemesting toonden de hoogste
onderwatergewichten. Tussen de an-
dere objecten bleef bij eenzelfde N-
bemesting het verschil in onderwater-
gewicht beperkt tot 4 g.

Zonder stikstofbemesting werd in
september in de bodemlaag 0-90 cm
62 kg NO3-N/ha gemeten. Bemesting
met kunstmest tot advies, resulteerde
in een nitraatrest van 121 kg NO3-
N/ha. Bemesting met spuiwater en

kunstmest tot advies resulteerde in
een lager nitraatresidu van 86 kg
NO3-N/ha. Vergelijking van de objec-
ten met eenzelfde N-bemesting maar
volledig ingevuld met kunstmest of
deels ingevuld met spuiwater toonde
dat op de objecten waar spuiwater
werd toegediend gemiddeld lagere ni-
traatresidu’s werden gemeten.

• Nieuwenhove
De proef in Nieuwenhove werd

analoog aan deze in Huldenberg aan-
gelegd. Bintje werd geplant op 10
april 2014, 13 dagen na toediening
van het spuiwater. Er werd geoogst op
23 september 2014.

Begin maart werd in het bodem-
profiel van 0-90 cm 17 kg NO3-N/ha
gemeten. Rekening houdend met de
perceelskarakteristieken werd de N-
index begroot op 149, wat beoordeeld
werd als zeer laag. Dit resulteerde in
een advies van 210 kg N/ha te fractio-
neren als 160 en 50 kg N/ha. Het aan-
gewende spuiwater was afkomstig
van dezelfde locatie en stal als in
Huldenberg en bevatte bijgevolg on-

Spuiwater aangewend als alter-
natief voor kunstmest resulteerde
in goede productieresultaten. De
opbrengst lag gemiddeld net wat
lager dan wanneer kunstmest
werd gebruikt, maar op geen van
de 4 proefvelden in 2014 konden
statistisch significante verschillen
worden aangetoond. Vergelijking
van objecten met eenzelfde totale
N-bemesting toonde dat de totale
opbrengst net als de vermarktba-
re opbrengst + 35mm na gebruik
van spuiwater 3 % lager lag dan
wanneer kunstmest werd ge-
bruikt. Voor de maatsortering 
+ 50mm bedroeg dit verschil over
alle proefvelden heen gemiddeld 
4 %. Ook naar maatsortering toe

bleek de keuze voor kunstmest of
spuiwater dus minder belangrijk.
De eventuele verschillen waren
niet significant. Het nitraatresidu
werd niet nadelig beïnvloed door
het gebruik van spuiwater. De ni-
traatresidu’s na gebruik van spui-
water lagen doorgaans op een
zelfde tot lager niveau dan de met
kunstmest bemeste objecten.
Net als bij het gebruik van dierlij-
ke mest is het bij het toepassen
van spuiwater noodzakelijk om
kennis te hebben van de afkomst
en de inhoud van het product.
Spuiwater van een chemische
luchtwasser zal steeds veel rijker
zijn dan spuiwater van een biolo-
gische luchtwasser, doch de uit-
eindelijke inhoud kan bij elk type
sterk variëren en is in functie van
de sturing van de luchtwasser.

Samengevat
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geveer 2 kg N/1000 L. Ook op deze lo-
catie werd 25 m³/ha toegediend. Om-
wille van de beperkte N-gift uit het
spuiwater werd bij het begin van de
teelt voor de objecten die voorzien
waren om bij te bemesten, ook reeds
N uit kunstmest toegediend. 

Net als in Huldenberg werd van de
getuige zonder stikstofbemesting  het
minst geoogst, ca 54 ton/ha, gevolgd
door het object waar door spuiwater
een zeer beperkte N-bemesting ge-
beurde. Tussen de objecten die een-
zelfde hoeveelheid N kregen toege-
diend al dan niet met spuiwater
waren de verschillen zeer klein en
statistisch niet significant. De netto-
opbrengst + 50 mm was na gebruik
van enkel kunstmest net wat groter
maar de verschillen waren niet statis-
tich significant. Zoals op de eerste lo-
catie werd een deel van de minerale
stikstof vervangen door spuiwater
zonder significante effecten op op-
brengst of maatsortering.

Ook in onderwatergewicht is geen
verschil door het gebruik van spuiwa-
ter. De objecten zonder bemesting en
een geringe bemesting door spuiwater
waren de enige objecten in Nieuwen-
hove met een onderwatergewicht bo-
ven 400 g. De waarden van de overige
objecten schommelden tussen 391 en
400 g.

Op dit proefveld  overschreden 2
objecten de eerste drempelwaarden
van het nitraatresidu van 85 kg NO3-
N/ha (focusgebied) en 90 kg NO3-
N/ha (niet-focusgebied) zonder be-
heers overeenkomst water. Binnen de
proefopzet werden deze objecten nog
bijbemest, hoewel op basis van het
tussentijdse staal (20 mei) geen bijbe-
mesting nodig bleek.

• Poperinge
In Poperinge werd de variëteit Ga-

la geplant. Vóór het aanleggen van de
proef werd 35 ton/ha runderdrijfmest
toegepast. In tegenstelling tot de an-
dere proeflocaties werd in Poperinge
spuiwater van een chemische lucht-
wasser toegepast. Dit betekende dat
het spuiwater veel rijker was (45 kg
N/1000 l) waardoor voor het toepas-
sen van 160 of 112 kg N/ha slechts ca
3,5 en 2,5 m³ per hectare werd toege-
past.

Na de enkele toepassing van 35
ton runderdrijfmest werd 65 ton/ha
geoogst. De objecten die bijkomend
bemest werden, produceerden signifi-
cant meer. Net als op de proefvelden
te Huldenberg en Nieuwenhove was
de opbrengst na toepassing van mine-
rale meststoffen doorgaans net iets
hoger dan bij de overeenkomstige ob-
jecten waar spuiwater werd toege-
past. De verschillen waren echter op-
nieuw zo beperkt dat tussen de met
kunstmest en met spuiwater bemeste
objecten statistisch geen opbrengst-
verschil is. Ook in de maatsortering

kon tussen de mineraal en spuiwater
bemeste objecten geen statistisch sig-
nificant verschil worden aangetoond.

De kwaliteitsanalyses van de be-
mestingsproef te Poperinge toonden
algemeen lagere drogestofgehaltes en
lage onderwatergewichten. Het per-
centage drijvers bij een dichtheid van
1.06 was dan ook voor alle objecten
hoog. Een effect van het gebruik van
spuiwater op deze parameters kon
niet achterhaald worden.

• Tongeren
In Tongeren werd de bemestings-

proef aangelegd op het ras Innovator,
geplant op 29 maart 2014. Op deze lo-
catie is de toepassing van spuiwater
geëvalueerd, al dan niet gecombi-
neerd met het toepassen van diges -
taat. De nitraatvoorraad in het bo-
demprofiel tot 90 cm bedroeg 51 kg
NO3-N/ha halfweg maart. Het N-
staal toonde een N-index van 144,
wat als zeer laag werd beoordeeld. Op
basis hiervan werd een stikstofbemes-
ting van 207 kg N/ha geadviseerd. Dit
advies werd niet gefractioneerd toe-
gepast.

Op de met digestaat bemeste ob-
jecten, werd 20 m³ digestaat per hec-
tare toegediend 12 dagen voor het po-
ten. Het digestaat bevatte 7,5 kg
totale N/1000 kg. Het spuiwater was
afkomstig van een biologische lucht-
wasser en bevatte 4,6 kg N/1000 l. De
hoeveelheid spuiwater werd aange-
past aan het advies en voor de objec-
ten bemest met digestaat, aangepast
aan de 90 kg werkzame N afkomstig
van het digestaat. 

Van het object zonder stikstofbe-
mesting werd logischerwijs het minst
geoogst, namelijk 68 ton/ha. Bemes-
ting tot advies met kunstmest of spui-
water resulteerde in opbrengsten van
respectievelijk 91 en 88 ton welke niet
significant verschilden. Ook de netto-
opbrengst verschilde niet in functie
van de gebruikte meststof. Wanneer
de bemesting deels werd ingevuld met
digestaat bedroeg het verschil in bru-
toproductie tussen minerale bemes-
ting en bemesting met spuiwater 6%.
Het verschil in netto-opbrengst voor
de maat +50 bedroeg 2,8 ton of 3%,
wat geen statistisch significant ver-
schil betekende.

De maatsortering van de aardap-
pelen verschilde niet tussen de objec-
ten bemest met kunstmest of spuiwa-
ter, noch met noch zonder gebruik
van digestaat. 

De nitraatrest 20 dagen na de
oogst op het proefveld te Tongeren
was voor alle objecten hoog. De bo-
demlaag 0-30 cm bevatte reeds 50 tot
115 kg NO3-N/ha.
Naar W. Odeurs en J. Bries (BDB), D.

Cauffman en K. Vrancken 
(PIBO Campus) en P. Vermeulen

(VTI-Poperinge)
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