
Centrifugaalstrooier 
 

De centrifugaalstrooier is de meest gebruikte bemestingstechniek 
voor het toepassen van vaste kunstmest. Wegens hun robuustheid, 
grote werkbreedte en de relatief lage kostprijs zijn ze populair. 

Een centrifugaalstrooier is uitgerust met één of twee roterende 
strooischijven voorzien van schoepen. De korrels worden in een 
banaanvormig patroon rond de machine gestrooid. De werkbreedte 
is instelbaar, en onder andere afhankelijk van het toerental van de schoepen en de plaats waar de 
korrel op de schijf terecht komt. Gangbare werkbreedtes gaan van 12 tot 54 m.  

Het strooiproces is echter moeilijk te controleren aangezien het sterk afhankelijk is van de fysische 
eigenschappen van de korrels (vorm, grootte, dichtheid), talrijke instellingen van de strooier en 
externe factoren zoals wind. 

Langs de perceelsranden is het met een centrifugaalstrooier moeilijk om de correcte dosis toe te 
passen. Om het bemesten buiten de percelen tegen te gaan, dienen kantstrooitechnieken toegepast 
te worden.  

 

Overlap vermijden door sectie-afsluiting 
 

• Automatische aan/af zetten van de strooier op de kopakker 

Hierbij wordt de toevoer van korrels automatisch aan- of afgesloten aan het begin of einde van de 
werkgang, op een punt dat afhankelijk is van de kunstmesteigenschappen. 

 

• Automatische aanpassing van de strooibreedte om overlap met de vorige werkgang te 
vermijden.  

De meeste fabrikanten bieden nu ook een strooier aan die via sectiesturing een variabele werkbreedte 
kan uitvoeren. Zo is er geen overdosering meer bij geren en kopakkers.  

Door het werkingsprincipe van een centrifugaalstrooier gebeurt het afsluiten van secties niet op een 
sterk afgelijnde manier, zoals dit bijvoorbeeld bij een spuitmachine gebeurt. Er is nog altijd overlap 
met de vorige werkgang nodig.  

Bij het afschakelen van secties, wordt uiteraard ook de dosering evenredig verminderd via 
automatische geregelde toevoeropeningen. 

Het aantal secties varieert van merk en type tussen 6 en 128 deelsecties. Dit hangt in grote mate af 
van het aandrijfsysteem van de strooier: 

− Bij een mechanische aandrijving van de strooischijven wordt enkel de uitstroomopening boven 
de schijf versteld. Het aantal secties is hierbij beperkt. 

− Bij het hydraulisch systeem verlaagt het schijftoerental van één schijf en wordt het valpunt van 
de kunstmestkorrels ten opzichte van de schijf verplaatst.  



 

Centrifugaalstrooier met 6 secties (foto Sulky) 

 

Secties afschakelen gebeurt meestal van buitenaf naar binnen toe, van één zijde of vanaf beide zijden.  
Sommige machines kunnen ook bv. enkel de buitenste secties strooien. 

 

 

Voorbeelden van sectie-uitschakeling (foto Kverneland) 

 

Variabel doseren 
 

Door een taakkaart te koppelen aan de strooicomputer en het GPS-systeem, kan de computer de 
doorstroomopening bijstellen op het moment dat de strooier een niveaulijn passeert. 
Feedbacksensoren geven daarbij continu feedback aan de strooicomputer over de gestrooide 
hoeveelheid. Dit gebeurt ofwel met elektronische weegcellen of door meting van de rotatieweerstand 
van de strooischijven. 

Centrifugaalstrooiers kunnen door hun grote spreidings- en overlappende oppervlak aan de achterkant 
en de zijkant, taakkaarten alleen in zeer grove rasters over de gehele werkbreedte doorvoeren.  

 



 

Variabel doseren met een centrifugaalstrooier  

 

Een beperkt aantal machines kan de dosering op de linker en rechter strooischijf onafhankelijk van 
elkaar regelen, waardoor links/rechts van de machine een andere dosering variabel kan toegepast 
worden. 

 

Links en rechts een andere variabele dosering (foto Kverneland) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voor- en nadelen centrifugaalstrooier 
 

VOORDELEN NADELEN 
• Grote (instelbare) werkbreedte mogelijk 
• Relatief goedkope machine 
• Variabel doseren in de rijrichting mogelijk  

• Het strooibeeld is afhankelijk van de 
korreleigenschappen en gevoelig voor 
wind. 

• Slechts lage resolutie van variabel doseren 
mogelijk  

• Geen variatie in dosering mogelijk binnen 
de werkbreedte (bij sommige machines 
wel een aparte dosis links/rechts mogelijk) 
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