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De spuiwatersproeier van Jeroen
Hindryckx uit Koekelare was een knap
stukje huisvlijt. Op een tweedehands
mesttank bouwde hij twee spuitbomen,
met een spuitbreedte van 16 m. Hij voorzag
de spuitbomen van extra grote spuitdoppen
om te voorkomen ze zouden verstoppen,
bijvoorbeeld door vliegjes.
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Veldproef in Zwevezele
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Herwonnen
meststoffen
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Doordat veehouders in Vlaanderen hun mestoverschot systematisch
moeten laten bewerken of verwerken, ontstaan er grote hoeveelheden
dunne fractie. Die krijgen liefst een nuttige bestemming, maar ook
grote hoeveelheden ammoniumsulfaat wachten op een toepassing.
Deze producten zouden perfect kunnen dienen als kunstmestvervanger,
maar er is nog te weinig zicht of ze praktisch toepasbaar zijn. We
bezochten in dat kader een veldproef van Inagro in Zwevezele.
Bart Vleeschouwers

O
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p het proefperceel in Zweve
zele worden allerlei vormen
van ‘herwonnen’ meststoffen
(dunne fractie van varkensmest, diges
taat, spuiwater van de luchtwasser,
drijfmest, kunstmest …) toegepast in
verschillende doseringen en verschil
lende samenstellingen. Met enkele
herhalingen vormen ze meer dan hon
derd kleine proefperceeltjes in het gro
tere perceel – op het vlak van proef
techniek een hele heksentoer.
Het is nu wachten op de resultaten van
deze proef. Het groeiseizoen verliep in
ieder geval niet ideaal. Na een goede
start, met voldoende neerslag, volgde
een zeer lange droge periode met
recordtemperaturen. Het is goed dat
deze proef over meerdere jaren loopt,
zodat er (hopelijk) ook nattere en koe
lere jaren zullen tussenzitten.
Zulke projecten zijn in ieder geval een
goede zaak omdat het niet duurzaam is
om waardevolle (stikstof)meststoffen
verloren te laten gaan en tegelijk
kunstmest te gebruiken die grote hoe

veelheden energie vroeg bij de produc
tie. Hopelijk wordt ook de wetgeving
op dit vlak wat soepeler, want nu zijn
deze herwonnen meststoffen allemaal
dierlijke mest, waardoor ze bij toedie
ning moeten voldoen aan de Europese
basisrichtlijn (maximaal 170 eenheden
stikstof uit dierlijke mest).

Proefveldbemester
Tijdens de demo stelde Inagro zijn
splinternieuwe proefveldbemester
voor, waarmee ze op kleine perceeltjes
verschillende vormen en concentraties
van vloeibare meststoffen kunnen toe
dienen. Bij de demonstratie bleek dat
er nog wat bijgestuurd moet worden,
maar op het eerste gezicht is het een
mooi staaltje van bemestingstechniek.
De machine heeft twee ingebouwde
tanks, met elk een aparte pomp, waar
door je ook mengsels van meststoffen
kunt toedienen. Dat biedt heel wat
mogelijkheden bij het testen.
De machine, die 3,5 ton weegt, is geïn
stalleerd op de hefinrichting van de ->
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deze installatie in teelten zoals spina
zie, mais, aardappelen en gras. Om ver
branding van de gewassen te voorko
men, moet hij er wel op letten dat er na
toediening voldoende regen valt.
Bij de demo (met zuiver water) was het
resultaat heel behoorlijk. Iemand met
wat creativiteit en vaardigheid kan dus
mooie resultaten behalen zonder nood
zakelijkerwijze veel geld uit te geven.

Wordt het mogelijk?

en

Er loopt in Vlaanderen momenteel op
meerdere plaatsen onderzoek om een
nuttige grondstof te maken van de
dunne fractie van mestverwerking en
vergisting. Ook spuiwater van lucht
wassers kan op deze manier een nut
tige herbestemming krijgen. De appa
ratuur is beschikbaar. Wanneer de
proefresultaten meevallen, zou niets de
toepassing van deze producten nog in
de weg mogen staan. Laten we hopen
dat de wetgever hiervoor ook de nodige
ruimte schept. n
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De proefveldbemester in actie tijdens de demo. De vloeistof wordt
mooi in de sleuven toegediend.

de spuitbomen van extra grote spuit
doppen om te voorkomen ze zouden
verstoppen, bijvoorbeeld door vliegjes.
Hij liet zich inspireren door de spuit
doppen die op de luchthaven gebruikt
worden om de start- en landingsbanen
ijsvrij te houden. Omdat de vloeistoffen
die ze er gebruiken vrij corrosief zijn,
moet het materiaal erg resistent zijn,
wat mooi meegenomen is. Door de gro
tere doppen is het debiet ook groter,
zodat je sneller kunt rijden op het veld
en de rijtijd korter wordt. Hij gebruikt

ht

tractor. De proefveldbemester is
bedoeld voor testomstandigheden, niet
meteen iets voor de dagelijkse praktijk
bij een boer, tenzij het gebruik van ‘her
wonnen’ meststoffen snel toepassing
krijgt op de bedrijven.

Spuiwatersproeier

Wie creatief is, kan
met weinig middelen
interessante machines
ontwikkelen.

co

py

rig

De spuiwatersproeier van Jeroen Hin
dryckx uit Koekelare was een knap
stukje huisvlijt. Op een tweedehands
mesttank bouwde hij twee spuitbomen,
een spuitbreedte van 16 m. Hij voorzag

De zelfgebouwde spuiwatersproeier van Jeroen Hindryckx heeft een spuitbreedte van 16 meter.

40

Boer&Tuinder • 5 september 2019

