
Wat doet het project?

‘We zoeken nog meer verdieping en 
wetenschappelijke onderbouwing’ 
De twee fruittelers Wim van Wijk en 
Kees van Dijk en varkenshouder Wim 
van Vulpen uit de Utrechtse Kromme 
Rijnstreek zoeken samen met adviseurs 
vanuit Delphy en Wageningen UR 
naar een innovatieve en duurzame 
toepassing van spuiwater in de 
fruitsector.
Nieuwe experimenten en praktijk- 
proeven leveren fundamentele kennis 
op over spuiwater als meststof en het 
eff ect van spuiwater op onkruiden, 
het vervroegen van de bladval en 
eventuele schadelijkheid van spuiwater 
op de  oorworm. Doel van het project 
is het gebruik van spuiwater vanuit de 
innovators praktijkrijp te maken voor 
het peloton, waardoor een brede groep 
van fruittelers en varkenshouders 
profi jt van deze innovatie krijgt. 
Projecten LTO Noord verzorgt de 
projectleiding en communicatie van 
het project. Innovatief hergebruik 
spuiwater in fruitsector loopt van 1 mei 
2017 t/m 1 mei 2021.
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ehaasjes@projectenltonoord.nl

We willen u graag uitnodigen voor een demonstratiebijeenkomst 
op 20 november a.s. om de eff ecten van spuiwater op bladval en 
bladvertering in een boomgaard met Conference-perenbomen te 
laten zien. 

Vanwege het zure karakter van spuiwater kan een bespuiting 
op het gewas net voor de bladval het proces van de bladval 
versnellen. Dit zou een aantal positieve eff ecten hebben op een 
aantal ziekten in de fruitteelt. We laten dit tijdens de bijeenkomst 
ook graag zien via een demonstratie in het veld.

We nodigen fi nanciers, bestuurders, ambtenaren, adviseurs van 
gewasbeschermingsmiddelen, collega-fruittelers en collega-
varkenshouders uit om samen in gesprek te gaan. Welke kansen 
ziet u? Welke vragen zou u nog beantwoord willen zien? 

Uitnodiging demonstratiebijeenkomst 
‘Spuiwater in de fruitsector’

Financiers: 

BETROKKEN PARTIJEN:

Uitvoering:

Woensdag 20 november 2019 van 15:30 tot 17:00 uur. 
Ook bij regenachtig weer gaat de bijeenkomst door.

1. Opening en welkom door Wim van Wijk

2. Demonstratie in het veld

3. Discussie en napraten in de schuur onder leiding van 
Wageningen UR

4. Afsluiting

Uw aanmelding, voorzien van het aantal personen waarmee 
u de bijeenkomst wilt bijwonen, ontvangen wij graag uiterlijk 
18 november via ehaasjes@projectenltonoord.nl. 

WAAR:
Wim van Wijk, Tuurdijk 12, 3997 MS ‘t Goy

WANNEER:

PROGRAMMA:

AANMELDEN:

20 NOVEMBER

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in zijn platteland


