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UREAN  
en gewasbescherming 

•  Voor- en nadelen  
•  Weersomstandigheden                           
•  Doppenkeuze                                         
•  Mengmogelijkheden                      
•  Gebruik in enkele gewassen …  



De verschillende stikstofvormen 



Stikstof uit ureum 
Plantenwortels kunnen bijna geen 
ureum opnemen. 
Ureum moet door bodemenzymen 
eerst worden omgezet in ammonium 
en daarvoor is water nodig                      
( hydrolyse ). 
Uit ureum vervluchtigt ook meer 
ammoniak, doordat rond de 
ureumkorrels de pH sterk stijgt. 

Stikstof uit ammonium 
Ammonium moet door micro-
organismen worden omgezet in 
nitraat ( nitrificatie ) 
Dit proces is afhankelijk van de 
temperatuur : één dag tot 
enkele weken 

Stikstof uit nitraat                                           
Nitraat is direct beschikbaar voor 
de plant.                                       
Nitraat is zeer mobiel in de 
bodem en wordt door minste 
bodemvocht naar de wortels 
getransporteerd. 

CO(NH2)2 
Ureum 

NH4+ 
ammonium 

NO2- 
nitriet 

NO3- 
nitraat 

Urease 
 

Nitrobacter 
bacteriën 

Nitrosomonas 
bacteriën 



CO(NH2)2 
Ureum 

NH4+ 
ammonium 

NO3- 
nitraat hydrolyse nitrificatie 

vervluchtiging 



Verliezen door ammoniakale stikstofvervluchtiging 

Theoretische verliezen, onder normale condities in % stikstofaandeel 

KAS                  Urean               Ureum         Sulfazote 



 
 

13,5 % nitraat-N       
13,5 % ammonium
   
   
 

7,5 % nitraat-N 
7,5 % ammonium 
15 % amide-N 
 
 
 

46 % amide-N 

KAS 27 % 
 

 50 % nitraat-N      
 50 % ammonium-N
   
Urean 30 %   
 

 25 % nitraat-N 
 25 % ammonium-N 
 50 % amide-N 
 

Ureum 46 % 
 

 100 % aminde-N 

Meest gebruikte stikstofvormen … 

 
 

13,5 % nitraat-N       
13,5 % ammonium-N
   
   
 

7,5 % nitraat-N 
7,5 % ammonium-N 
15 % amide-N 
 
 
 

46 % amide-N 

Urean 
     SG : 1,3 
     100 l weegt 130 kg 
     100 l : 39 N 



Urean 30 %   
 

 25 % nitraat-N 
 25 % ammonium 
 50 % amide-N 
 

Sulfazote 22 % + 7,5 %SO3 
 

 25 % nitraat-N 
 41 % ammonium 
 34 % amide-N 
                   zwavel 

 
7,5 % nitraat-N 
7,5 % ammonium 
15 % amide-N 
 
 
 

5,5 % amide-N 
9 % ammonium 
7,5 % ureum 
7,5 % zwavel 

Er bestaan ook andere verhoudingen … met zwavel 



Voor- en nadelen 

PRO 

CONTRA 



 
•  Goede verdeling bij lagere N-giften mogelijk 
•  Grote werkbreedte 
•  Gedeeltelijke opname via blad 
•  Snelle werking ( bij bladtoepassing ) 
•  Gecombineerd verspuiten met herbiciden 
•  Soms betere werking bestrijdingsmiddelen 
 
 

 

PRO 



•  Kans op verbranding 
•  Hogere verzurende werking tov KAS 
•  Tot 20% minder efficient tov KAS 
•  Milieu effect ammoniak vervluchtiging 
•  Kans op vertraagde werking (ureum) 
•  Weersomstandigheden 
•  Corrosieve werking 
•  Speciale opslagtank/apparatuur nodig  

 

CONTRA 



Materialen 
 
Vloeibare meststoffen erg agressief kunnen zijn voor bepaalde materialen.  
 
      De volgende materialen zijn geschikt  
 

 - Staallegeringen; 
 - Kunststoffen: PVC, Nylon, PE, Polyester; 
 - Spuitdoppen: keramisch, kunststof of RVS. 
 

       De volgende materialen zijn niet geschikt 
 

 - Koper; 
 - Brons; 
 - Zink; 
 - Gegalvaniseerd ijzer. 
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Doppenkeuze 



  Q N2 : debiet met vloeibare stikstof                                                                                                               
  Q water : debiet met water                                                                                                                           
  d water : soortelijk gewicht van water = 1                                                                                                
  d N2 : soortelijk gewicht van vloeibare stikstof = 1,3 

                      Indien vloeibare stikstof wordt gemengd met water : SG tussen 1 en 1,3 

Q N2 = Q water  x        d water                           
               d N2 

Q N2 = Q water  x        1                            
                          1,3 

    Q N2 = Q water  x  0,88 
 Als afgifte met water 200 l 
is, dan is de afgifte met        
UREAN 176 l                                       
( = 200 x 0,88 )  

Afgifte met water  
en afgifte van 
vloeibare stikstof 



Doppenkeuze 
 

Speciale meststofdoppen  Klassieke doppen 



Nu 50 % driftreducerende doppen verplicht  

Luchtmengdoppen of 
venturiedoppen 



Deze doppen hebben het effect van een venturi-ventiel,  
waarbij onderdruk lucht aanzuigt.  
Daardoor ontstaan de karakteristieke holle druppels  
die groter zijn dan de druppeltjes uit klassieke spleetdoppen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een druppel uit een venturidop is geen druppel,  
maar een bel : een holle druppel met lucht  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voorwaarde : horizontaal, breed bladoppervlak 





Speciale 
meststofdoppen 

Albuz ESI ( 6 gaatjes )         

Albuz EXA ( 3 gaatjes ) 

Teejet SJ3    

Teejet SJ7 

Lechler FD 



 

 

 

 

 

 

Verdeling   ()  

Selectiviteit  () ()  

Menging 
bodemherbiciden 

-   () 

 
 Richting van spuitvloeistof 

     - Verticaal neerwaarts 
     - Achterwaart neerwaarts 

3 gaatjes 
6 of 7 gaatjes 
Waaiervormig spuitbeeld 









Hardheid en pH van spuitwater 



De hardheid   
- de som van het aanwezige calcium en magnesium 
- uitdrukken van de hardheid 
    in Franse graden (°F) 
    In Duitse graden (°D)  
     1°F = 0,56°D. 

pH  
- Ideaal is tussen 6 en 7 
- Hogere pH geven aanleiding tot versnelde     
 afbraak van middelen 

Calciumcarbonaat 
- zie hardheid water,  
- hier vooral door Calcium 



Hardwaterantagonisme 

De hardheid van het water wordt bepaald door de concentratie calcium- en magnesium-
ionen in het water, maar ook ijzer-ionen kunnen de hardheid van het water beïnvloeden.  
 

Hoe meer calcium en magnesium er in het water is opgelost, hoe hoger de hardheid.  
 

De hardheid van water wordt meestal uitgedrukt in Duitse hardheid  
of in Franse hardheid.   
 

Bij hard water reageren de vrije calcium-                                                   
en magnesiumionen met de werkzame stof. 



Alkalische hydrolyse 
De reactie die verantwoordelijk is voor de afbraak van een werkzame stof in een 
alkalisch milieu wordt alkalyse hydrolyse genoemd.  
 

Voor de meeste middelen verloopt deze reactie gelukkig heel langzaam zodat er bij 
normale toepassingsomstandigheden weinig of geen werkzaamheid van een middel 
verloren gaat.  
 

 



                 20 h           8 h 

Spuitoplossing één nacht in vat laten staan breekt af,  
 snelheid in functie van pH  
       … hoe hoger de pH, hoe sneller 

na één nacht 



Er zijn  middelen waar de afbraak bij een hoge pH waarde heel snel 
gebeurt. 

Algemene regel 
 

pH 5 : vele dagen 
pH 7 : hele dag 
pH 9 : uren tot minuten   

 
 
 
     

dimethoaat 
pH 6 : 12 uur 
pH 9 : 48 min 

captan 
pH 5 : 5 uur 
pH 7 : 10 min 
pH 5 : 10 uur 

fenmedipham 
pH 5 : 70 dagen 
pH 7 : 20 h 
pH 9 : 10 min 



oppervlaktewater                                                

Zeer hard zacht 

veel carbonaat weinig carbonaat 

Hoge pH Lagere pH 

regenwater                                                



Urean of vloeibare stikstof 

zacht 

Lagere pH 



Hardheid daalt 

pH daalt 





Wat voor Ureum ? 



UREAN mengen  
met insecticiden ? 

Vroegere jaren kon een bodeminsecticide gemengd     
gespoten worden met Urean. 
Huidige assortiment niet mengen met Urean  
“ 



UREAN mengen  
met fungiciden ? 

Urean – toegepast aan 10 à 15 liter per hectare  – 
kan soms gemengd worden met fungiciden,                            
als vervanger van een bladmeststof.  
Maar soms af te raden … 

“ 



UREAN mengen  
met herbiciden ? 

Bodemherbiciden   
 

      Tarwe : nvt 
      Bieten : ja 
      Mais : ja 
      Aardappelen : ja 
      Groenten : ja 
 
 
 

Bladherbiciden 
 

      Tarwe : sommige wel 
      Aardappelen : neen 
      Bieten : neen 
      Mais : neen 
      Grasland : sommige wel 
      Groenten : neen   



Verdunnen met water : rekening houden met SG  
 

      water eerst ( SG = 1 ) 
      traag bestrijdingsmiddel toevoegen 
      onder roeren vloeibare N traag toevoegen ( SG = 1,3 ) 

 
Geen verdunning met water : opgelet formulering !!! 
 

      spuittank 1/3 vullen  
      bestrijdingsmiddel in apart recipiënt aanmaken met water 
      verder aanvullen met vloeibare stikstof 





SL SC 
EW 

EC 
OD 

Formuleringen en menging  

SL  ( waterige oplossing )   

WG / WP ( waterdispergeerbaar granulaat/poeder )  

SC ( suspensieconcentraat of Flow )     

EC ( emulsie concentraat ) 

OD ( olie dispersie ) 

EW ( emusie in water ) 
 

         

SC 



SL  ( waterige oplossing ) 
 

 Voorbeelden : Roundup, Reglone, MCPA,     
 

WG / WP ( waterdispergeerbaar granulaat/poeder ) 
 

 Voorbeelden : Signum, Mancozeb,  
 

SC ( suspensieconcentraat of Flow )  
 

 Voorbeelden : Ortiva, Rudis, Karate,  
 

EC ( emulsie concentraat ) 
 

 Voorbeelden : Geyser 
 

OD ( olie dispersie )  
 

 Voorbeelden : Ultor, Benevia  
 

EW ( emusie in water ) 
 

 Voorbeelden : Decis Protech,  

         



Herbiciden : niet van toepassing 
 
Insecticiden : ja, opletten formulering 
 
Fungiciden : ja, opletten formuleringen 
   

UREUM mengen met … ? 

… wel grenzen aan dosering : 10 à 20 kg / ha 



SL SC 
EW 

EC 
OD 

Formuleringen en menging  

SL  ( waterige oplossing )   

WG / WP ( waterdispergeerbaar granulaat/poeder )  

SC ( suspensieconcentraat of Flow )     

EC ( emulsie concentraat ) 

OD ( olie dispersie ) 

EW ( emusie in water ) 
 

         

SC 



Ureum rechtstreeks in spuitvat of eerst oplossen in emmer ? 
 

Welke maximale dosering met gewasbescherming ?  
 → 10 à 20 kg 
 

Welke maximum dosering wanneer alleen spuiten ? 
 → 30 à 50 kg ( in respectievelijk 300 en 500 l water / ha ) 





UREAN mengen  
met totaalherbiciden ? 

Diquat : einde verhaal 
 

 
Glyfosaat : er zijn mengmogelijkheden  
 

 Antagonisme ? 



Hardhard 

25 ° d  

Hard tot zeer hard 

 

 

 

 

 

Veel  

calciumcarbonaat 

 

 

 

                 pH : 7,6 



Calcium maakt glyfosaat 
inactief door zich er in een 
1-op-1 verhouding mee te 
binden. 



Urean of vloeibare stikstof 

zacht 

Lagere pH 





Urean in granen 



Volledige bemesting … over het gewas 
 

 Selectiviteit ! 
 
Vele vragen … 
 
 

•  Mag je water toevoegen ? 
•  Mag gewas nat staan ? 
•  Mag je behandelen in de regen ? 
•  Welke doppen ? 
•  Vloeibare meststoffen mengen met herbiciden ? 
•  Interval vloeibare meststoffen en herbiciden ? 
 
 
 



Een eerste stikstoffractie doet granen groeien,  
maar ook het onkruid profiteert van deze stikstof  

Interval bemesting / onkruidbestrijding  
niet te groot maken  



Dit is de inzet … 
… zo weinig mogelijk 
gewasschade 



T1 
gewas meestal vergeeld en door de winter getekend  
→ weersomstandigheden en doppenkeuze minder belangrijk 
 
T2  
gewas heeft na T1 een mooie groene kleur gekregen, er moeten nog enkele 
nieuwe bladeren gevormd worden 
→ weersomstandigheden en doppenkeuze nu wel belangrijk 
 
T3 
voorlaatste blad-laatste blad, laatste blad ‘koesteren’ 
→ eerder kiezen voor korrel of              bladmeststof 
 

1ste behandeling ( 15 april )  

T1 T2 
T3 



Vanaf T2 … 
 
 
 
 

 
       Voorwaarden : 
 

 •  Het gewas moet droog zijn 
 •  Niet in de volle zon spuiten 
 •  Bij voorkeur tegen de avond spuiten 
  •  Het gewas moet voorzien zijn van een sterke waslaag 
 •  Spuiten met een grove druppel en lage druk 
 •  Bij koude nachten of nachtvorst geen water toevoegen 
. 

  



Welke doppen ? 

Alleen Urean ( met water ) 
 

→  Speciale meststofdoppen 
→  Luchtmengdoppen  
 
Mengen met herbiciden 
 

→  Alleen luchtmengdoppen 



1ste behandeling ( 15 april )  

T1 T2 
T3 

T1 : gewas meestal vergeeld en door de winter getekend  
       → doppenkeuze minder belangrijk  
T2 : gewas heeft na T1 een mooie groene kleur gekregen 
       → weersomstandigheden en doppenkeuze belangrijk 
T3 : voorlaatste blad-laatste blad, laatste blad ‘koesteren’ 
      → weersomstadigheden en doppenkeuze héél belangrijk 

 

(    ) 



Mag gewas nat staan ? 
Mag je behandelen in de regen ? 



 
 
 

Vloeibare meststoffen mengen met herbiciden ?  
 

ALS remmers tegen breedbladigen 
 

    Primus, Allie, Primstar : ja 
    Starane Forte : ja 
    Trevistar : neen  
 
ALS remmers tegen grassen 
 

    Attribut : ja 
    Hussar Ultra : ja 
    Sigma’s, Capri’s : neen 
 
 



 
 
 

Interval vloeibare meststoffen en herbiciden ? 
 

 

 Eerst herbiciden, dan na 2 dagen vloeibare stikstof 
 

 Indien eerst vloeibare stikstof, dan 6 dagen wachten voor herbiciden 
                                 
 

1ste fractie : 
weersomstandighed
en niet belangrijk  





Volledige bemesting … over het gewas 
 

 Selectiviteit ! 
 
Vele vragen … 
 
 

•  Mag je water toevoegen ? 
•  Mag gewas nat staan ? 
•  Mag je behandelen in de regen ? 
•  Welke doppen ? 
•  Vloeibare meststoffen mengen met herbiciden ? 
•  Interval vloeibare meststoffen en herbiciden ? 
 
 
 



1ste stikstoffractie in … 
 

 grasland  
 

                …  doet ook onkruid groeien 
 
 

Interval meststoffen en herbiciden kort houden 
Ingeval van vloeibare stikstof : menging soms mogelijk 



Vloeibare meststoffen mengen met herbiciden ?  
 

Primus, Primstar : ja 
     
 
 
Starane Forte  : ja 
    MCPA : ja 
    Bofix : neen 
    Trevistar : neen  
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Nooit rechtstreeks middelen in vloeibare stikstof 
 
 Eerst middelen mengen in beetje water ( +/- 20 à 50 l water ) 
 Laatst vloeibare stikstof ( SG : 1,3 ) bijdoen 





Volledige bemesting voor planten 
 
Split 
 Deels voor planten 
 Deels kort voor de opkomst : onkruid extra afbranden 
 
Over het gewas ? 
 Als bladbemesting ( 10 à 15 l / ha ) met fungicide 
 
 
 
 



Urean toevoegen* met herbiciden  
 
- als extra contactmiddel  
- drift reduceren ( Challenge ) 

Herbiciden en hun contactwerking 
 

        Centium              
        Proman               
        Defi                      
        Challenge            
        Sencor / Artist    
        Stomp Aqua       
 
 * Hoeveel ? 

       40 à 100 l Urean 



Urean spuiten na 
zaaien van enkele 
gewassen … ? 



Geen regen na toepassing : 
hoge zoutconcentratie  

Regen na toepassing :                                       
verdunning van zoutconcentratie 



Nooit vloeibare N2 na zaai 
 

         In de kiemfase zijn wortels zeer gevoelig                                                                                                                                       
 Herbiciden + meststoffen vaak dodelijk 

Hoge EC : vocht wordt uit kiemplantje 
getrokken ( plasmolyse ).  
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