
Rijenbemester voor vaste kunstmest 
 

Bij rijenbemesting wordt de mest gelokaliseerd, in de nabijheid van 
het gewas of de plantenrij toegediend, op die plaatsen waar de mest 
het meest effectief is.  

Rijenbemesters bestaan uit een meststofbak met hieraan een aantal 
pijpen gemonteerd. De doseerelementen brengen de kunstmest in 
de pijp die vervolgens in de rij bij de planten afgegeven wordt. 

Indien de verdeling over een grote afstand gebeurt, of indien de voorraadbak vooraan de trekker 
opgebouwd is, wordt gewerkt met een pneumatische verdeling van de meststof.  

Toedienen van kunstmest als rijenbemesting wordt vaak gecombineerd met plant- of zaaimachines, of 
bij andere grondbewerkingen die uitgevoerd worden voor en na opkomst van het gewas (vb. 
aangepaste cultivatoren, aanaarden, schoffelen, enz.). 

 

Doseersysteem: 

• Instelling van de dosering via de aandrijfsnelheid 

De doseeropening blijft constant, maar de aandrijfsnelheid van het doseerelement wordt door het 
wisselen van tandwielen, het verleggen van een ketting of door middel van een elektrische motor of 
variomotor gewijzigd. 

 

• Instelling van de dosering door het verschuiven van het 
doseerelement 

Hierbij wordt een deel van het doseerelement vervangen door een vlak 
stuk waardoor er minder kunstmest wordt meegenomen. 

 

• Verkleinen van de doseeropening 

De aandrijfsnelheid van de doseerelementen blijft constant, maar de grootte van de doseeropening 
verschilt.  

 

Ook een combinatie tussen de verschillende systemen is mogelijk. 

 

 

 

 

 



Plaatsing van de meststof: 

Voor een optimale werking is het van belang dat de meststof op de juiste plek terechtkomt, hiervoor 
worden verschillende methodes gebruikt zoals kouters, slangen of ketsplaten. 

 

 

Verschillende methodes van plaatsen van de meststof: (a) kouter, (b) slang, (c) ketsplaat 

 

Overlap vermijden door sectie-afsluiting 
 

Bij rijenbemesting wordt alleen de netto beteelde oppervlakte bemest. Er wordt geen meststof 
gestrooid in rijpaden. Ook zijn er geen overlappingen en strooibanen en komt er geen meststof in 
kanten terecht. 

Automatisch uitschakelen van de rijenbemesting op de kopakker is mogelijk indien er een koppeling is 
tussen een (elektronisch geregeld) doseersysteem en een GPS-terminal. 

 

Variabel doseren 
 

Startec kan een rijenbemester met pneumatische verdeler leveren die variabel kan doseren op 
taakkaart. Het pneumatisch verdeelsysteem is gekoppeld aan een GPS-terminal waardoor 
plaatsspecifieke aansturing op taakkaart mogelijk is. Bijkomend voordeel is dat de machine 
automatisch in- en uitschakelt op de kopakker wanneer hij aan het GPS systeem is gekoppeld. 

 



 

Rijenbemester met GPS-gestuurde doseereenheid (foto Van Gemeren Mechanisatie) 

 

Voor- en nadelen van een rijenbemester voor vaste kunstmest 
 

VOORDELEN NADELEN 
• Meststof gelokaliseerd toedienen dicht bij 

de wortels. 
• Enkel de beteelde zone wordt bemest 
• Combinatie met andere 

teeltwerkzaamheden mogelijk 
• Reductie van de meststofgift van 20 tot 

30% mogelijk t.o.v. breedwerpige 
toediening 

• Enkel voor gewassen op rijen 
• Verbranding van de wortels mogelijk indien 

meststof te dicht geplaatst wordt 
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