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“De demospuit werkt heel verhelderend”

De demospuit, één van de onderdelen uit het trainingspakket.

Het trainingspakket om puntemissies eenvoudig
te vermijden, is bijna klaar. Eerder maakte een
aantal handelaren en telers al kennis met een
onderdeel uit het pakket: de compacte demospuit.
Daarmee wordt het gebruik van driftarme doppen,
het zorgvuldig vullen van de tank en het reinigen
van de spuit gedemonstreerd.
Het trainingspakket is een direct resultaat van de samenwerking tussen
LTO Noord, de Noordelijke waterschappen, Het project Schone
Bronnen en Telen met toekomst in
Noord Nederland.
Op het akkerbouwbedrijf van René
de Winter is vorig jaar de eerste keer
de demospuit uitgeprobeerd. “Het
was verhelderend om te zien hoe bij
alle stappen in het reinigen van de
veldspuit emissie kan optreden en
wat je eraan kunt doen om het te
voorkomen. Veel dingen weet je eigenlijk wel. Toch is het is goed er
weer eens extra op te letten.
Puntemissie treedt niet op door onwil, maar ontstaat door routinematig
werken. Wat ik zelf heb opgestoken
van de try-out is hoe je met weinig
water de spuit toch goed schoon kunt
krijgen. Dat bespaart tijd en kosten.”
Agrifirm is één van de bedrijven die
de werking van de demospuit afge
lopen seizoen heeft gedemonstreerd.
Vijf keer om precies te zijn, waar
onder op de eigen demodag.

gen over ieders werkwijze, waarna
elke teler voor zijn eigen situatie verbeteringen voorstelt. De cursisten
krijgen vragen over hoe zij werken,
en ter plekke wordt het effect daarvan op emissies getoond.”
Agrodis, brancheorganisatie van
handelaren in gewasbeschermingsmiddelen, is een van de partijen die
de ontwikkeling van het trainings

“Door het trainingspakket gaat discussie
over puntemissie pas echt leven.”
“De demospuit werkt met een gekleurde vloeistof die je in het hele
proces van vullen en schoonmaken
kunt volgen. De spuit laat zien wat
er in alle stappen gebeurt”, legt Leo
Vogels van Agrifirm uit. “Hartstikke
goed dat de demospuit er is en dat
er nu een compleet trainingspakket
puntemissie komt.”
Kleinschalige bijeenkomsten
In oktober vindt de try-out van het
hele trainingspakket puntemissie
plaats. Na eventuele verfijningen
kan het daarna worden aangeboden.
“Het pakket is vooral bedoeld voor
kleinschalige (erf)bijeenkomsten”,
zegt onderzoeker Hilfred Huiting van
Telen met toekomst. “De inzet is om
telers met elkaar in gesprek te bren-

pakket een warm hart toedraagt en
een één van de partners in dit Telen
met toekomst-project.” Secretaris
Conno de Ruijter van Agrodis: “Het
onderwerp puntemissie leeft bij onze
leden en het trainingspakket is een
mooi vervolg op onze posteractie
‘Elke druppel telt’ om meer bewustwording te krijgen over emissieroutes
en puntemissie. Onze leden hebben
vorig jaar de posters verspreid onder
loonbedrijven en telers. Iedereen
heeft de belangrijkste emissieroutes
kunnen lezen. Maar met de demospuit is echt te zien hoe puntemissie
ontstaat en hoe het is te voorkomen.
Hierdoor gaat het onderwerp pas
echt leven en blijft het beter tussen
de oren zitten. Dat kan nu al met de
demospuit en straks met het hele
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trainingspakket. Onze leden kunnen
ermee aan de slag. Bijvoorbeeld
tijdens spuitlicentiebijeenkomsten
of veldexcursies die ze organiseren
voor telers en loonwerkers om bij
te blijven.”
In de praktijk blijkt dat vooral de demospuit het goed doet tijdens grotere bijeenkomsten. Het volledige
trainingspakket past beter in kleinschalige bijeenkomsten.
Bijschaven
Hoe het trainingspakket eruit gaan
zien, daar is De Ruijter best benieuwd
naar. “Goed dat Telen met toekomst
nagenoeg klaar is met de try-out en
het bijschaven. Want tussen november en maart organiseren onze leden
de meeste bijeenkomsten.”
Van het idee om de training verplicht
te stellen voor het verkrijgen van een
spuitlicentie, is De Ruijter niet erg
gecharmeerd. “Het zou wel goed zijn
om het onderwerp emissieroutes de
komende jaren als vast onderdeel in
spuitlicentiebijeenkomsten op te
nemen. Daarbij kan vervolgens
gekozen worden voor dit trainingsprogramma.”
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