
Spaakwielbemester 
 

Een spaakwielbemester injecteert de vloeibare kunstmest in de 
bodem ca. 4 tot 6 cm onder het maaiveld. Elk spaakwiel heeft 
injectiepennen die op een vaste afstand (15 – 18 cm) een kleine 
hoeveelheid kunstmest aanbrengen. De verdeelnaaf in de 
spaakwielen zorgt ervoor dat er alleen vloeistof uit de injectiepen 
komt als deze recht naar beneden gericht is.  

Het voordeel van injecteren is dat de verliezen door vervluchtiging 
of verdamping beperkt blijven. In vergelijking met kouters geven spaakwielen minder beschadiging aan 
de wortels wanneer deze door de grond gaan. Deze techniek is geschikt voor akkerbouw en grasland, 
maar is in Vlaanderen nog vrij onbekend. 

Machines zijn leverbaar tot een werkbreedte van maximum 15 meter. De afstand tussen de 
spaakwielen is 25 cm. Grootste nadeel is de kostprijs van deze techniek.  

 

 

 

Overlap vermijden door sectie-afsluiting 
 

Machines met 5 tot 9 secties zijn leverbaar. Automatische sectieregeling met DGPS plaatsbepaling 
regelt welke secties open of dicht moeten. In geren zijn er instelmogelijkheden voor volledige overlap, 
50% overlap of geen overlap.  



In combinatie met GPS-sturing op de trekker, sluiten de werkgangen op de centimeter nauwkeurig op 
elkaar aan en wordt overbemesting voorkomen. Hierdoor kunnen de randen en de hoeken van de 
percelen precies worden bemest. 

Individuele schakeling per spaakwiel is technisch mogelijk (technologie vergelijkbaar met 
spuitmachine). 

 

Variabel doseren 
 

Door Duport is een precisie spaakwielbemester voor rijen ontwikkeld die op basis van gewassensoren 
in real-time de behoefte van het gewas in beeld brengt, en daarop de dosis vloeibare kunstmest via de 
spaakwielbemester kan aanpassen. De spaakwielen lopen aan beide zijden van de rij op zo’n 10 cm 
van de gewasrij. Deze machine is ontwikkeld voor maïs, maar zou ook in andere gewassen op rijen 
ingezet kunnen worden. 

 

Duport Nutri-shot precisie spaakwielbemester voor rijen 

 

Voor- en nadelen van een spaakwielbemester 
 

VOORDELEN NADELEN 
• Nagenoeg geen vervluchtiging of 

verdamping van kunstmest 
• Geen risico op verbranding 
• Zeer hoge doseringsnauwkeurigheid en 

een optimale verdeling 
• Geen beschadiging van de wortels  

• Beperkte werkbreedte 
• Dure techniek 
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