
Spuitmachine 
 

Minerale stikstofbemesting in vloeibare vorm wordt hoofdzakelijk 
toegepast met een klassieke spuitmachine. Over het algemeen 
bestaan de toestellen die hiervoor gebruikt worden allen uit 
dezelfde componenten: een tank waarin de spuitoplossing zit, een 
pomp die de nodige druk opbouwt en één of meerdere spuitdoppen 
die de vloeistof verdelen over het gewas. Ze kunnen worden ingezet 
voor vollevelds- of rijbespuitingen.  

Bij het spuiten van vloeibare meststoffen is de keuze van de doppen van groot belang om een juiste 
verdeling te realiseren, gewasschade te voorkomen en zo efficiënt mogelijk te werken. Veelal wordt 
gebruik gemaakt van meerstraaldoppen. In geval van bladmeststoffen, hierbij is bladbedekking 
uiteraard wel wenselijk, kunnen ook conventionele spuitdoppen gebruikt worden.  

Vloeibare meststoffen kunnen ook met een sleepslangsysteem, bevestigd aan de dophouders, worden 
toegediend. Het voordeel hiervan is dat er zeer weinig kans is op bladverbranding. 

 

 

Gebruik van meerstraaldoppen (links) of een sleepslangsysteem (rechts) op een spuittoestel voor de 
(veilige) toepassing van vloeibare meststoffen.  

 

Overlap vermijden door sectie-afsluiting 
 

• Per sectie 

Nieuwe spuitmachines zijn bijna standaard uitgerust met automatische GPS-afsluiting per sectie 
(meestal 3 m). Sectieventielen worden hiervoor op de spuitleiding voorzien. Een besparing van 5 tot 
10% op spuitmiddel is mogelijk door het vermijden van overlap bij geren en kopakkers.   

• Per dop 

Per individuele dop in- en uitschakelen is ook mogelijk. Hierbij wordt iedere individueel dophouder 
met een eigen elektrisch of elektropneumatisch ventiel uitgerust. Bij een standaard spuitboom staan 
de dophouders onderling op 50 cm, dus kan er in secties van 0,5 m geschakeld worden. Het is ook 
mogelijk om een tussenafstand van 25 cm te kiezen in combinatie met een verlaagde spuitboom. 

https://agroplast.pl/en_US/p/Hose-drop-system-for-boom-sprayers-Hardi-mount/602


Ten opzichte van 3 tot 5 meter secties gaat de nauwkeurigheid nog eens 3 tot 8 procent omhoog bij 
individuele dopafsluiting. 

 

Sectie-afsluiting per sectie van 4 m vergeleken met individuele dopafsluiting per 0,5 m 

 

 

Individuele elektrische dopafsluiter 

 

Variabel doseren 
 

Bij variabel doseren met een spuitmachine is ook sturing van de afgifte per dop nodig. Er zijn meerdere 
mogelijkheden, zoals meervoudige dophouders, pulserende doppen en directe injectiesystemen.  

 

1. Meervoudige dophouder 
Op een meervoudige dophouder kunnen tot 4 verschillende doppen apart of gezamenlijk ingeschakeld 
worden. Door combinatie van de 4 doppen zijn maximaal 16 verschillende combinaties mogelijk, 
m.a.w. 16 verschillende doseringen. 



Nadeel in vergelijking met pulserende doppen (PWM, zie verder) is dat er 4 doppen nodig zijn. Een 
ander technisch nadeel van het gebruik van meerdere doppen tegelijkertijd is dat de dosering in (grote) 
stappen varieert en niet traploos.  

 

Meervoudige dophouder waarbij 3 van de 4 doppen  ingeschakeld zijn.  

 

2. Pulserende doppen (PWM = Pulse Width Modulation) 
Bij pulserende dophouders wordt de dop meerdere malen per seconde in- en uitgeschakeld via een 
elektromagnetisch klep. Afhankelijk van de fabrikant schakelt de klep aan een frequentie van 20 tot 50 
keer per seconde. Naastgelegen doppen schakelen veelal tegenovergesteld zodat niet alle doppen 
tegelijk actief en inactief zijn. 

Door de ‘aan-’ en ‘uittijd’, de zogenoemde duty cycle, te variëren, varieert ook de dosering. Hierdoor 
kan met één tankmix en met één dop een variabele dosering tussen 30 en 100% gerealiseerd worden.  

De combinatie met luchtmengdoppen wordt niet aangeraden, meerstraaldoppen zijn wel compatibel 
met PWM. 

 

(links) werkingsprincipe van een PWM-systeem bij 10 Hz; (rechts) PWM-dophouder met 
elektromagneetklep 



 

1. Directe injectie (centraal of per dop) 
Het basisprincipe van directe injectie via een middeleninjectiesysteem is dat er minstens 2 tanken op 
de spuitmachine voorzien zijn, één voor de transportvloeistof (schoon water) en één voor de 
geconcentreerde meststof. De hoofdtank van de spuit bevat dus schoon water.  

De vloeibare meststof wordt in geconcentreerde vorm in een aparte tank opgeslagen. De meststof 
wordt al rijdend automatisch gedoseerd in de spuitvloeistof. De doseereenheid injecteert het 
spuitmiddel met een plunjerpomp aan de drukzijde van de spuitpomp. Het spuitvolume blijft constant, 
maar een variabele hoeveelheid middel wordt geïnjecteerd. 

 

 

Middeleninjectiesysteem met extra tank op een spuittoestel (foto Raven) 

 

Injectie kan op 2 posities gebeuren: 

- centraal in de spuitleiding:  

Hierbij wordt de meststof in de vloeistofleiding geïnjecteerd, meestal tussen de spuitpomp en de 
doppen. Hierbij krijgen alle secties/spuitdoppen dezelfde dosering. Nadeel is dat er een vertraging 
zit tussen het moment van injectie en het effectief verspuiten van de dosering door de doppen, 
waarop het systeem juist moet ingesteld zijn.  

- ter hoogte van de spuitdoppen:  

De meststof wordt per individuele dop geïnjecteerd. Dit biedt mogelijkheden om tussen doppen 
andere doseringen te geven, maar is een duurder systeem.  

 

 

Resolutie: 

Bij variabel spuiten kan een onderscheid gemaakt worden tussen werkingsprincipes op basis van het 
aan- en uitschakelen van de gehele spuitboom, per sectie van de spuitboom of per individuele 
spuitdop. Dit geeft de mate van precisie in de breedterichting aan, respectievelijk 21-52 m, 3-5 m en 
0.50 m.  



Sommige fabrikanten kunnen momenteel de variatie enkel over de volle spuitboombreedte schakelen 
door beperking van de GPS- en spuitaansturing. 

In de rijrichting hangt de precisie van de dosering vooral af van de methode van variëren. Bij PWM en 
automatische doppenschakeling gebeurt de snelheid van schakelen doorgaans in milliseconden, wat 
een nauwkeurigheid binnen 0,5 m mogelijk maakt. Bij injectiesystemen kan dit oplopen tot 10 m 
afhankelijk van de plaats van injectie en de doorstroomsnelheid. 

 

Voor- en nadelen spuitmachine 
 

VOORDELEN NADELEN 
• Grote werkbreedte mogelijk in combinatie 

met een goede verdeling 
• Eventueel combinatie met 

gewasbeschermingsmiddelen 
• Volle dosis tot op de perceelsrand mogelijk 
• Zeer hoge resolutie (50 cm) mogelijk indien 

per individuele dop gestuurd kan worden 

• Kans op bladverbranding 
• Stikstofverliezen door vervluchtiging 
• Corrosieve werking vraagt grondige 

reiniging 
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