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Nieuwe webtool  www.spuithulp.be   
voor juistere keuze spuittechniek 
 

 

 
De online tool www.spuithulp.be kan landbouwers en loonwerkers gidsen in 

hun keuzes voor een optimale spuittechniek. In één oogopslag krijgen ze 

informatie over alle factoren die een rol spelen voor een geslaagde bespuiting: 

het product, de spuitdoppen, de druk waarmee de spuitvloeistof uit de leidingen 

wordt geperst, de rijsnelheid, de bufferzone die de gebruiker in acht moet 

nemen, enz. 

 

Voor landbouwers en professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen wordt de 

tool naar verwachting een nuttige hulp om efficiënter te spuiten, met minder overbodig 

verlies en minder belasting voor het milieu. De tool draait op een reeks omvangrijke 

achterliggende databases, bijvoorbeeld over de kenmerken van elke bestaande 

commerciële spuitdop en erkend gewasbeschermingsmiddel. 

Vlaanderen geeft hiermee het signaal dat gewasbeschermingsmiddelen  wel noodzakelijk 

blijven voor een rendabele landbouwproductie en wil de gebruiker hierbij helpen door de 

beschikbare informatie slim te combineren met het oog op een efficiëntere toepassing en 

rekening houdend met geldende regels en voorwaarden voor elke specifieke situatie.  

 

De webtool www.spuithulp.be is ontwikkeld door ILVO (Instituut voor Landbouw- en 

Visserijonderzoek) via een demoproject van de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling 

van het Departement voor Landbouw en Visserij. Dat project beoogt de beperking van 

diffuse vervuiling door gewasbeschermingsmiddelen in de akkerbouw en wordt 

uitgevoerd in samenwerking met de projectpartners Inagro, PCA en PIBO. Op dit moment 

is de tool operationeel voor alle volleveldstoepassingen, dus akkerbouw en groenten. 

 

 

Op welke vragen biedt www.spuithulp.be een oplosing?  

 

Www.spuithulp.be is praktisch opgebouwd en levert snelle en efficiënte oplossingen voor 

alle concrete types van vragen en cases. 

- Ik wil product x toepassen langs een waterloop met mijn beschikbare standaard 

spuitdoppen. Welke bufferzone moet ik respecteren? 

- Welke technieken zijn er beschikbaar om de bufferzone te reduceren tot 3 meter 

of 1 meter? 

- Hoe snel moet ik rijden en met welke druk spuiten om 200 L/ha toe te passen met 

een bepaalde dop? 

- Ik heb een probleem met plaag y maar wil absoluut maximum 1 meter bufferzone 

respecteren langs mijn waterloop. Welke producten kan ik hiervoor gebruiken met 

mijn huidig beschikbare techniek? 
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Drie ingangen tot de webtool: spuittechniek, product, bufferzone 

 

De webtoepassing is interactief en gebruiksvriendelijk. Ze helpt landbouwers om in 

functie van de te bestrijden plaag correcte keuzes te maken op het vlak van: 

• te gebruiken spuittechniek (type spuittoestel, doptype en -grootte, druk, rijsnelheid) 

• toe te passen gewasbeschermingsmiddel of product 

• te respecteren breedte van spuitvrije bufferzone langs een waterloop 

 

 

 
 

 

De drie factoren – drie bollen in de webtool - zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Tot op heden was de landbouwer/gebruiker echter verplicht om verschillende bronnen te 

raadplegen en de beschikbare informatie zelf te combineren om geschikte keuzes te 

maken voor specifieke toepassingen. 

 

In de bollen ‘Spuittechniek’ en ‘Product’ kan de gebruiker verschillende scenario’s 

stapsgewijs doorlopen via drop downs. De ‘Bufferzone’ bol geeft telkens de te 

respecteren breedte van de bufferzone langs een waterloop aan op basis van het 

gekozen product en in combinatie met de gekozen spuittechniek. 

 

 

    Bron: ILVO – Eenheid Technologie en Voeding, Merelbeke 
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