
Overzicht van bemestingstechnieken en hun 
gebruik in Vlaanderen

David Nuyttens
Studiedag Vloeibaar bemesten - 22/11/’19, ILVO, Merelbeke

In kader van demonstratieproject ‘bemesten is geen randgebeuren’
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Inleiding
• Huidig mestdecreet – Bemestingsvrije stroken 

– Op of in de bodem brengen van meststoffen is verbodens tot 5 m landinwaarts van de bovenste rand (van het 
talud) van een waterloop, tot 10 m voor waterlopen gelegen in het Vlaams Ecologisch Netwerk en tot 10 m als 
een steile helling grenst aan een waterloop

– Onafhankelijk van de gebruikte bemestingstechniek (precisie vs. breedwerpig)

*VLM Project APM/2016/5 Bemestingsvrije stroken langs waterlopen

• Actualiteit
– Weinig draagvlak bij de landbouwsector (precisie technieken worden 

niet in rekening gebracht)
– Stijgend gebruik van precisie bemestingstechnieken
– Nitraatdoelstellingen worden niet gehaald

• Vragen*
– Inventarisatie en gebruiksaandeel van bemestingstechnieken (BT) in Vl.?
– Risico op direct meemesten in de waterloop voor de verschillende BT?
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Nutriëntenvrachten in oppervlaktewater:
transportwegen, processen en factoren
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Inventarisatie bemestingstechnieken (BT)
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• Doel
– Bepalen van het gebruiksaandeel van alle BT in Vl. met speciale aandacht voor technieken en 

maatregelen die het risico op meemesten potentieel beperken 

• Webenquête
– het type bedrijf (landbouwbedrijf, loonwerk)
– Locatie van het bedrijf 
– aandeel gelegen langs waterlopen  
– type(s) meststoffen die worden toegepast
– bemestingstechnieken in eigen beheer en/of loonwerk
– Per BT werden verdere specifieke vragen gesteld m.b.t.:

a) de hoeveelheid mest die jaarlijks met die techniek wordt toegepast,
b) de werkbreedte van de machine,
c) de ouderdom van de machine,
d) de afstand die bewaard wordt tot een waterloop, 
e) het gebruiken van technieken of instellingen om meemesten te vermijden (gekende of ‘andere’).

Gebruiksaandeel BT in Vlaanderen 
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• Respons
Gebruiksaandeel BT in Vlaanderen 
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Gebruiksaandeel BT in Vlaanderen 
• Toegepaste mestsoorten
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• Bemestingstechnieken landbouwers en loonwerkers

Landbouwer Loonwerker Landbouwer Loonwerker
Mestverspreider type schotelstrooier 32 12 2,6 7,6
Mestverspreider type verticale walsen 58 15 4,7 9,6
Mestverspreider type horizontale walsen 112 5 9,1 3,2
Breedwerpig uitspreiden drijfmest 18 31 1,5 19,7
Sleepslangbemester 136 4 11,1 2,5
Sleepvoetbemester 31 5 2,5 3,2
Sleufkouter/zodenbemester 72 27 5,9 17,2
Bouwlandinjector 60 22 4,9 14,0
Centrifugaalstrooier 324 11 26,4 7,0
Pendelstrooier 121 3 9,8 1,9
Pneumatische strooier 3 0 0,2 0,0
Vijzelstrooier 5 0 0,4 0,0
Rijenbemesting vaste kunstmest 84 8 6,8 5,1
Spuittoestel 168 13 13,7 8,3
Rijenbemesting vloeibare kunstmest 4 1 0,3 0,6
Spaakwielbemester 1 0 0,1 0,0

totaal 1229 157 100 100

aantal machines % van machinepark

Gebruiksaandeel BT in Vlaanderen 
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• Breedte bemestingsvrije strook die gerespecteerd wordt bij landbouwers voor verschillende BT
Landbouwers

Bemestingstechniek 0 m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m > 5 m
Mestverspreider type schotelstrooier 0 0 3,6 17,9 10,7 39,3 28,6
Mestverspreider type verticale walsen 1,9 9,6 13,5 7,7 3,8 32,7 30,8
Mestverspreider type horizontale walsen 0 13,0 14,8 8,3 4,6 32,4 26,9
Breedwerpig uitspreiden 0 12,2 13,0 13,0 5,3 39,7 16,8
Sleepslangbemester 0 14,8 7,4 7,4 3,7 50,0 16,7
Sleepvoetbemester 0 13,3 16,7 13,3 6,7 43,3 6,7
Sleufkouter/zodenbemester 0 19,7 5,6 7,0 7,0 47,9 12,7
Bouwlandinjector 1,7 31,0 10,3 6,9 3,4 36,2 10,3
Centrifugaalstrooier 1,6 15,8 9,8 12,6 4,1 31,2 24,9
Pendelstrooier 3,5 8,7 6,1 15,7 4,3 26,1 35,7
Pneumatische strooier 0 0 0 0 0 0 100
Vijzelstrooier 0 40,0 0 20,0 0 40,0 0
Rijenbemesting vaste kunstmest 11,4 38,0 10,1 8,9 2,5 19,0 10,1
Spuittoestel 5,4 28,1 10,2 10,8 4,2 24,6 16,8
Rijenbemesting vloeibare kunstmest 0 50,0 0 50,0 0 0 0
Spaakwielbemester 0 0 0 100 0 0 0

%

Gebruiksaandeel BT in Vlaanderen 
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• Het aandeel van iedere BT in de totale jaarlijkse hoeveelheid mest (per mestsoort)

Gebruiksaandeel BT in Vlaanderen 
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• Inschatting efficiëntie maatregelen om waterkwaliteit te garanderen
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Gebruiksaandeel BT in Vlaanderen 
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• Doel: Bepalen van spreidingspatroon en verliescurve van alle BT met een risico op direct meemesten 

Risico op meemesten voor de verschillende BT 
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• Welke technieken?
– Focus op (oranje)

• Breedwerpige technieken (strooibreedte > werkbreedte) 
• Spuittoepassingen (drift)
• Pneumatische strooiers (beperkt risico op meemesten net buiten de werkbreedte)

– Voor de andere niet breedwerpige technieken (groen): geen enkele indicatie van risico op direct meemesten 

Risico op meemesten voor de verschillende BT 
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– Resultaten - Volledige spreidingspatronen
• 9. Gemiddelde centrifugaalstrooiers standaard (n=49, 20.1 m WB)/ kant op (n=15, 26.4 m WB)/ kant af (n=6, 12.6 m WB)

Risico op meemesten voor de verschillende BT 
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– Resultaten – Verliescurves verschillende BT

Risico op meemesten voor de verschillende BT 
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– Resultaten – Volledige spreidingspatronen (direct bemeste zone + verliescurve)

5 m bemestingsvrije strook 
10 m bemestingsvrije 
strook

Risico op meemesten voor de verschillende BT 
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– Samenvatting verliezen i.f.v. afstand tot direct bemeste zone

ASB (m) Gemiddelde verliescurve Worst case verliescurve
Max. toegelaten verlies (% van toegepaste dosis) 0% 1% 2.5% 5% 0% 1% 2.5% 5%
1. Stalmestverspreider - schotelstrooiers - standaard 13 10 9 8 14 13 10 9
1. Stalmestverspreider - schotelstrooiers - kant 8 4 3 2 8 4 3 3
2. Stalmestverspreider - verticale walsen - standaard 8 7 6 5 10 7 7 6
2. Stalmestverspreider - verticale walsen - kant 1 0 0 0 1 0 0 0
4. Mengmestverspreiders Breedwerpig 2 2 1 1 2 2 1 1
9. Centrifugaalstrooiers standaard 15 11 9 8 15 12 10 8
9. Centrifugaalstrooiers kant op 14 9 8 6 14 10 8 7
9. Centrifugaalstrooiers kant af 6 2 1 1 6 3 2 1
10. Pendelstrooiers standaard 10 7 6 5 10 7 7 6
10. Pendelstrooiers kant 4 3 2 2 4 3 3 3
11. Pneumatische strooiers 2 1 1 1 2 1 1 1
14. Spuittoestel - luchtmengdoppen - 2 1 1 - 2 1 1

Risico op meemesten voor de verschillende BT 

– Aangepaste strookbreedte (ASB) voor de verschillende BT die noodzakelijk is om verliezen te beperken tot 0%, 1%, 2.5% of 5%
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Pneumatische 
strooier

Centrifugaal
strooier

Rijenbemester

Spaakwiel-
bemester

Spuitmachine

Korrel of vloeibaar?
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Wat verstaan we onder ‘plaatsspecifiek bemesten’?

 Gelokaliseerd toedienen van meststoffen (al dan niet met variabele dosis)

 Variabel doseren van meststoffen op basis van taakkaarten of real-time sensordata

 Rijbemesting: de meststof wordt links of rechts van de plantrij toegediend 
 Bandbemesting: de meststof wordt in een strook rond de plantrij toegediend in 

de directe omgeving van de wortels. 
 Puntbemesting: de meststof wordt in de onmiddellijke omgeving van de plant 

puntsgewijs toegediend. 
 Plantgatbemesting: de meststof wordt in een onmiddellijke zone rond de plant 

pleksgewijs toegediend. 

Verschillende types variabel doseren:
- Variatie in de rijrichting
- Variatie in de rijrichting & in de werkbreedte

- Variatie = on/off
- Variatie = ≠ trappen of continu
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Centrifugaalstrooier
• Automatisch secties afschakelen met GPS

• Aanpassing van de dosering
• Verstelling van het valpunt
• Verstelling van het valpunt + toerental schotels
• Aantal secties afh. van merk en type (6 – 128)

• Variabel doseren:
• Dosering in rijrichting aanpassen over volle werkbreedte
• Feedback sensoren voor massaflow
• Kverneland MultiRate: 

• 8 secties binnen werkbreedte: links/rechts ≠ dosis

Opmerking: geen fysiek afgelijnde secties



ILV
O

Pneumatische strooier

• Automatisch secties schakelen (vaak brede secties, vb 6m)
• Variabel doseren:

• Rauch MultiRate Control
• 30 secties met individuele dosering (1m of 1m20)

• Korrels via luchtstroom verdeeld over boom
• Strooibreedte ~= machinebreedte 
• Hogere accuraatheid, lijnvormig strooibeeld
• Minder gevoelig voor wind en  fysische eigenschappen korrels
• Prijs!!
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Rijenbemester (korrel)
• Gelokaliseerd plaatsen van vaste kunstmest
• Op zaai- of plantmachine, op schoffel, …
• Dosering via nokkenrad of vijzel
• Verdeling via kouter, pijp, ketsplaat
• Één zijde of beide zijden

• Variabel doseren op taakkaart
• Vb. Startec/Van Gemeren pneumaat
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Spuitmachine
• Automatisch secties uitschakelen (tot op dopniveau)

• Elektrisch of pneumatische dopschakeling

• Variabel doseren:
• Directe injectie (centraal of per dop)
• Automatische doppenschakeling

• Max. 16 verschillende doseringen
• Pulse Width Modulation (PWM)

• Dosering 20% - 100%

• Per dop  secties van 50cm of 25cm

Geert Chys: Bouw en werking spuitmachine met het oog op vloeibaar bemesten
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Rijenbemester (vloeibaar)
• Vloeibare kunstmest wordt vanuit centraal vat via kunststof leiding in 

bodem geïnjecteerd 
• Opbouwen op plant- en zaaimachines, schoffel,…
• Gelokaliseerd plaatsen van vloeibare kunstmest

• Drukgeregeld met spuitdoppen, kouter…
• Volumegeregeld via slangenpomp
• Hogedrukinjectie Pulstec (10-15 cm diep zonder kouters)

• Automatisch sectie-uitschakeling per rij
• Vb. Kverneland iXtra LiFe: 4-18 secties via Isobus

• Variabel doseren met taakkaart
• Vb. CapstanAG N-Ject LF (PWM-systeem)
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Spaakwielbemester
• Injectie in de bodem ca. 4 tot 8 cm diep direct bij de wortel (snelle opname), 

weinig/geen Nverlies door vervluchtiging
• Holle pennen brengen op een vaste afstand (16 cm) een kleine hoeveelheid 

kunstmest aan als pen recht naar beneden gericht is, uniforme verdeling in het 
veld (ook op randen en hoeken)

• Akkerbouw / grasland, ook als rijenbemester
• Werkbreedte beperkt (max. 15 m)
• Duur 
• Automatische sectieschakeling mogelijk o.b.v. RTK-GPS (o.a. beperken overlap, 

mogelijkheden precisielandbouw)
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– De 16 meest gebruikte bemestingstechnieken voor vaste en vloeibare organische mest 
en kunstmest werden bestudeerd:
• breedwerpige technieken, al dan niet met kantstrooien,
• precisietechnieken: spuittoestel, rijenbemesting, spaakwielbemester, injectie, sleufkouter, sleepslangen
• populairste technieken: centrifugaalstrooier (kunstmest) en verticale walsen (organische mest).

– Belangrijke verschillen tussen bemestingstechnieken onderling zowel qua verliezen als 
verdeling in het veld

– Technieken voor vloeibare meststoffen kunnen verliezen sterk beperken, hebben een 
uniforme verdeling in het veld en bieden mogelijkheden voor precisietoepassingen

– Gebruik van vloeibare meststoffen is nog eerder beperkt maar neemt toe, vloeibare 
meststoffen worden vooral toegepast met spuittoestel

Besluiten


