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DEMOPROJECT: BEMESTEN IS GEEN 
RANDGEBEUREN

• Welkom

• Organisatie in samenwerking met
• Invoerders/leveranciers van kunstmestofstrooiers

• Proefcentra

Hooibeekhoeve



Kunstmeststrooiers in de 
toekomst

Programma:
1. Bouw en werking van de strooier (Geert Chys)

2. Milieuaspecten en wetgeving (Bram Vannevel, Inagro)

3. Toekomst Smartfarming voor KMS (Simon Cool, ILVO)

Middagpauze

4.    Voorstelling nieuwste strooiers (Bedrijven)

Afsluiting met drankje



Bouw en werking van de strooier

• Constructie machine:
– Chassis met driepuntsysteem

– Bak/trechter(s)

– Aandrijving

– Doseersysteem

– Strooisysteem

• Belang van de meststof



Bouw en werking

• Bouw machine:
– Chassis

• Stevigheid:  grote gewichten schokken…

• Bevestiging van bak/trechter, strooimechanisme en doseerinrichting

• Roestvrij geldig voor alle componenten (dekking van verf,  coating, electrophorese)

• Twee systemen:

– Zelfdragend: driepunt, bak vormen één geheel (gelaste contstructie)

– Raam met daarop componenten bevestigd.



Bouw en werking
• Eisen van de bak:

– Bak (trechter) eisen
• Volume ifv bedrijf 

• Roestvrij (dekking van verf,  coating, electrophorese afhankelijk van constructeur)

• Geen of zo weinig mogelijk hoeken, scherpe randen, lasnaden… 

• Afwerking randen opzetstukken

• Stevigheid:  grote gewichten schokken…

• Afdekking (wegcode, regen,…)



Bouw en werking

• In de bak:
– Zeef 

• Vreemde voorwerpen tegenhouden zoal stenen, …



Bouw en werking

• In de bak:
– Roerder

• Samengedrukte meststof los maken

• Constante aanvoer verzekeren

• Vermaling vermijden (roterend, geen en weer bewegend, excentrisch)

• Mechanisch, elektrisch

• OPM. roerwerk heeft niet als taak de meststofbrokken te breken!



Bouw en werking

• Aandrijving: 
– Mechanisch

• Voordelen:

– Robuust, 

– Sterk

• Nadelen

– Toerentallen van beide schijven liggen vast 
tegenover elkaar

» Sectiestrooien, andere technische 
aanpassingen

» Idem voor 
kant/randstrooien/grensstrooien



Bouw en werking
• Aandrijving schijven: 

– Hydraulisch

• Voordelen
– Toerentallen zeer goed regelbaar (traploos)

– Toerentallen per schijf individueel regelbaar

– Geen probleem voor moderne trekkers

• Nadelen
– Hydraulisch systeem van de trekker moet compatibel zijn aan de strooier.

– Duurdere componenten



Bouw en werking

• Aandrijving schijven: 

• Elektrisch

– Nieuwe trekker technologie is volop in ontwikkeling

– Nabije toekomst? Constructeurs zijn volop bezig met ontwikkeling

– Voordelen te vergelijken met hydraulisch aandrijven maar nog beter regelbaar

– Nadelen: elektrische componenten zijn gevoeliger voor oxidatie, water…



Bouw en werking

• Doseersysteem
– Materiaal: roestvast staal (inox)

– Doseerschuiven: 
• Type 1: Dubbel gebruik

– Hoeveelheidsregeling

– Toevoer openen en sluiten

• Type 2: Gescheiden systeem 

– Schuif met dosering

– Schuif voor bediening toevoer

– Mogelijkheid om uitloopopening te verplaatsen? Zie verder.



Bouw en werking

Gescheiden systeem dosering en toevoer.

RO_spreading_disc.wmv


Bouw en werking

• Strooiprincipe
– Materiaal: roestvast staal (inox)

– Strooischijven en schoepen, wat speelt er een rol?
• Stand van de schoep op de schijf

– Diagonaal

– Voorruit wijzen tegenover de draairichting

– Achteruit wijzen tegenover de draairichting.

– Uitgeholde schijf waardoor schoepen omhoog gericht staan

• De lengte van de schoepen

• Vorm van de schoepen

• Aantal schoepen per schijf

• Toerental



Bouw en werking

• Strooiprincipe
– Wat bepaald er de plaats waar de meststof terechtkomt:

• Combinatie van

– Toerental

– Hoogte tegenover de bodem of gewas (?!)

– Lengte van de schoepen

– Stand van schoepen

– Plaats waar de meststof op de schijf komt!

– Het soortelijk gewicht van de korrel

– De richting: opwaarts/horizontaal/neerwaarts

– Resultaat
• De snelheid en de richting waarmee de korrel los komt van de schijf zal de grootste 

bepalende factor zijn om de plaats te bepalen waar de korrel valt !

• De valversnelling 

• Neveneffecten: wind;   rijden op een helling



Bouw en werking (Bogballe)



Bouw en werking (Rauch en Kuhn)



Bouw en werking (Vicon)



Bouw en werking (Sulky)



Bouw en werking (Amazone)



Bouw en werking

• Strooiprincipe: Verschuiving strooibeeld (1 schijf)



Bouw en werking

Beelden ILVO

• Invloed afstelling op strooibeeld KAS en KCL



Bouw en werking



Bouw en werking



Strooischijven en schoepen

• Grote variatie tussen de merken en binnen hetzelfde merk.

• Verschillen:
– Meststof valt op de schijf en wordt meegenomen met de schoepen



Strooischijven en schoepen

• Grote variatie tussen de merken en binnen hetzelfde merk.

• Verschillen:
– Meststof valt op de schijf en wordt meegenomen met de schoepen



Strooischijven en schoepen

• Grote variatie tussen de merken en binnen hetzelfde merk.

• Verschillen:
– Meststof ligt op de schijf en wordt meegenomen met de schoepen



Strooischijven en schoepen

• Grote variatie tussen de merken en binnen hetzelfde merk.

• Verschillen:
– Meststof valt en wordt onmiddellijk meegenomen door de schoepen



Strooibeelden

• Schijven draaien van binnen naar buiten: offcentrisch
– Strooibeeld van de twee schijven overlappen elkaar enkel in de 

midden: dubbele overlap.
• https://www.youtube.com/watch?v=Hnh6yWYxIdo

https://www.youtube.com/watch?v=Hnh6yWYxIdo


Strooibeelden

• Schijven draaien van buiten naar binnen: Incentrisch
– Strooibeeld van de twee schijven overlappen elkaar over de volledige 

breedte: 4 dubbele overlap



Strooibeelden
– Variatiecoëfficiënt:  

• De waarde voor de afwijking van de hoeveelheid op de ingestelde 
hoeveelheid. 

• <5% is zeer goed!
– Strooibeeld vormt een driehoek: ideale overlap. 

• Enkele meter smaller of breder heeft weinig effect of de VC.
– Strooibeeld in een trapeziumvorm vraagt om nauwkeuriger rijden.

• Smaller of breder rijden veel effect op de VC.

Bron

Smits, Strooien over het gewas vergt precisie, 2008.

Kverneland Group, 2014.



Strooibeelden
– Overlapping:

• Enkelvoudige overlap (offcentrisch)

– De twee schijven strooien ongeveer elk de helft van de 
strooibreedte.

– Bij heen en terug rijden, wordt de grond 2 keer bestrooid.

• Dubbele overlap (incentrisch)

– De twee schijven strooien elk bijna de volledige strooibreedte.

– Bij heen en terug rijden, wordt de grond 4 keer bestrooid.

Bron

Smits, Strooien over het gewas vergt precisie, 2008.

Kverneland Group, 2014.



Dosis  100 %

Dosis 100 %

Werkbreedte 24 Meter

Werpbreedte 48 Meter

Sproeier

Strooier



Eigenschappen kunstmest (bron Kverneland-Vicon)

• Fysische eigenschappen:

– Fractionering: (korrelgrootte verdeling)

– (Bulk) dichtheid (kg/l)

– Vorm en oppervlak

– Breeksterkte



Effect van fractionering (bron Kverneland-Vicon)

• Grootte verdeling korrels:

• < 2mm (zeer klein = “stof”)

• >4,75mm (zeer grof= “grind”) 

• Ideaal = 80%  in midden segment: 2 - 4,75mm

• Grotere werkbreedten → in 3,3 - 4,75mm

In combinatie met:

• Dichtheid

• Breeksterkte

• Temperatuur & vocht (verzwakte korrels)



Effect van bulkdichtheid (bron Kverneland-Vicon) 

• Idealiter:
• +/- 1 kg/l

• Licht: gevoeliger voor wind

• Beperking aan maximale werkbreedte

• Zwaar: risico op gewasschade



Effect van vorm en oppervlak (bron Kverneland-Vicon)  

Weerstand:

‘Glijden’ langs elkaar en door het doseersysteem

‘Rollen’ over de schoep

‘Vliegen’ door de lucht

Rond en glad: stroomt makkelijk

Strooi eigenschappen en beperkingen:

Hoekige vorm = langere reistijd over schoepen breed

Om een goed strooibeeld te krijgen, ook achter de machine, is 
juist een ‘smalle’ instelling nodig (bijv bij Kali) maar daarom juist 
een beperking aan de maximale werkbreedte!!!



Bouw en werking

Beelden ILVO

• Invloed afstelling op strooibeeld KAS en KCL



Effect Breeksterkte (bron Kverneland-Vicon) 

• Zachte korrel gevoeliger voor beschadiging

• Coating

• Werkbreedte = energie geven aan korrel

• Elke richtingsverandering = extra impact en weerstand

• Extra weerstand = ook extra slijtage

• Ruw oppervlak = extra weerstand



Samengestelde meststoffen

• Complex samengesteld:

– Alles zit in 1 korrel. 

– Voordelen

• Gelijk van vorm,

• Grootte: weinig verschil

• Oppervlaktestructuur: gelijk

• Goed bruikbaar met schijvenstrooier 

– Nadeel

• Duurder in aankoop??



Samengestelde meststoffen

• Blend of gemengde meststof:

– Mengeling van korrels 

– Voordelen

• Misschien goedkoper!?

– Nadelen

• Ontmenging tijdens transport

• Verschillende vorm, grootte en structuur

• Gedrag op de schijven is niet te voorspellen

• Geen strooitabellen te vinden bij de constructeurs.



Samengestelde meststoffen

• BESLUIT:

– Complex samengestelde meststoffen OKE voor 
schijvenstrooier.

– BLENDING is niet geschikt voor een 
schijvenstrooier!!!

PS. Vertel niet dat directeur van het PCLT zegt dat 
een blending een slechte meststof is!



Bouw en werking

• Cijfervoorbeeld voor WB: 27 m; 10 km/u ;  250 kg/ha
– Tijd om te vallen 80cm ?   120 cm?

• 0,4 sec 0,5 sec

– Snelheid van een korrel bij verlaten van de schoep?
• 240 km/u                                          195 km/u

– Theoretische tijd om 1 ha te strooien (strooier staat open):
• 2 min 13 sec   =  1,8797 kg/sec

– 1 ha 6 werkgangen   1 sec te vroeg open – 1 sec te laat toe
• 2 min 25 sec aan 1,8797 kg/sec = 273kg/ha   FOUT van 9,2%

– 1 ha 6 werkgangen werkelijke snelheid is 9 km/u + fout 1sec +1sec
• 2  min 28 sec + 12 sec fout = 2 min 40 sec aan 1,8797 kg/sec = 300,7 kg/ha

• Nut van strooien met GPS en bepalen van het VALPUNT!



VALPUNT van de meststof

Valpunt

meststof A
Valpunt

meststof B



Sectiestrooien



Kant/rand/grensstrooien

Kantstrooien:

Volle dosis tot op de rand.

Grensstrooien:

Strooien tot tegen de rand.

Geen meststof over de rand.



Kant/rand/grensstrooien

Greppelstrooien:

Verlaagde dosis langs 

waterkant. 

1m (kantstrooiset) 

3m (zonder kantstrooiset)

Kantstrooien:

Strooien vanaf de rand.

Geen meststof over de rand.

Indien geen sproeisporen



Hoeveelheidsbepaling

• Afdraaiproef  (vb. strooier 27m, 10 km/u, 250 kg/ha)

– Tijd strooier openstaat: 2 min 13 sec  

– Hoeveelheid uit 2 schijven: 1,8797 kg/sec

– 30 sec. : 1,8797/2 x 30 = 28,2 kg/30 sec.

– Strooitabellen gebruiken





Strooitabellen altijd bij de hand: App’s



Hoeveelheidsbepaling

• Automatische weging.

– Het gewicht van de bak met meststof wordt regelmatig bepaald. 

– Rijsnelheid wordt gemeten

– Debiet wordt aangepast in functie van de rijsnelheid.



Hoeveelheidsbepaling

• Automatische weging.
– Het gewicht van de strooier bepalen op 3punt.

– Rijsnelheid wordt gemeten

– Debiet wordt aangepast in functie van de rijsnelheid. 



Hoeveelheidsbepaling

• Automatische weging.
– Hoeveelheidsbepaling door weerstandsmeting op de assen.

– Rijsnelheid wordt gemeten

– Debiet wordt aangepast in functie van de rijsnelheid. 



Dank voor uw 
aandacht.

VRAGEN?



BESLUIT


