
Rijenbemester voor vloeibare 
kunstmest 
 

Er zijn verschillende methodes waarmee op een efficiënte manier 
vloeibare kunstmest als rijenbemesting kan worden toegediend. Bij 
allen wordt de kunstmest vanuit een centraal vat in of op de bodem 
geplaatst via fijne, kunststoffen leidingen die bestand zijn tegen de 
corrosieve meststof.   

Meestal gebeurt dit tezamen met het poten of zaaien van het gewas. Kunstmest toedienen kan ook 
gebeuren tijdens een andere (bodem)bewerking die wordt uitgevoerd voor of na opkomst van het 
gewas (vb. aangepaste cultivatoren, aanaarden, schoffelen, enz.).  

Door rijenbemesting toe te passen in groenten kan de dosis meststoffen veelal met 20% verlaagd 
worden. Dit is economisch interessant en maakt het ook mogelijk om met de strengere wetgeving 
binnen de normen te kunnen bemesten bij intensieve groenteteelt. 

      

         

Doseersysteem: 

− Centrifugaal of membraanpomp met drukregeling of flowmeter (vergelijkbaar met een 
spuitmachine) 

− Slangenpomp 

 

Slangenpomp-unit op plantmachine 



 

Meestal wordt de doseerunit aangestuurd door een regelcomputer die de dosering 
rijsnelheidsafhankelijk bijstuurt. 

 

Plaatsing van de meststof: 

De plaatsing van de meststof kan op verschillende manieren gebeuren, zowel op of in de bodem: 

- Injectiekouter 

Door meststoffen met een kouter in de grond te brengen, treedt vrijwel geen stikstofverlies door 
ammoniakvervluchtiging op. 

 

- Spuitdop (meestal laagdebietdoppen)  

Meestal worden spuitdoppen van het type ‘Even spray’ of meerstraaldoppen (3 gaats) gebruikt voor 
een bandbespuiting op de rij of de rug. Even spray-doppen geven een rechthoekig spuitbeeld zodat er 
geen overlap nodig is om een uniforme dwarsverdeling te bekomen. De bandbreedte is afhankelijk van 
de tophoek van de spuitdop en de dophoogte.  

 

 

- Sleepslang: flexibele slangen die bv. tussen de plantrijen slepen 



 

 

- Pulstec (AgriTechnics): 

Bij de Pulstec-techniek wordt de vloeibare meststof onder hoge druk (tot 150 bar) in de grond 
geschoten middels korte, snel opeenvolgende pulsjes. Een precieze plaatsing is mogelijk en er treedt 
vrijwel geen grondverstoring op, in tegenstelling tot rijenbemesting met kouters.  

De afgifte wordt geregeld door instelling van de spuitdruk en de pulsfrequentie. 

 

 

Overlap vermijden door sectie-afsluiting 
 

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

Gecombineerd met sectieafsluiting, GPS-sturing en taakkaarten is het mogelijk om onnodig gebruik 
van meststoffen nog verder te voorkomen. Eén van de mogelijkheden voor verdere automatisatie is 
het automatisch uitschakelen per rij indien de doseerunit gekoppeld kan worden aan de GPS-terminal. 

Hiervoor kan het systeem van een veldspuit gebruikt worden waarbij ook elke dop afzonderlijk kan 
worden afgesloten. Hierbij kan slimme elektronica op bijvoorbeeld een zaaimachine communiceren 
met de fronttank zodat de dosering start en stopt tegelijk met elke individuele zaairij. 

 



 

Fronttank voor vloeibare meststof gecombineerd met GPS-afsluiting per rij op de zaaimachine (foto 
Kverneland) 

 

Variabel doseren 
 

• Variabele aandrijving van de slangenpomp  

Door de aandrijving van de slangenpomp-unit te koppelen aan een GPS-terminal kan het toerental 
variabel gestuurd worden. Indien er slechts één unit is, kan enkel in de rijrichting variabel 
gedoseerd worden, niet binnen de werkbreedte.  

Eventueel kunnen verschillende slangenpompunits voorzien worden die dan afzonderlijk een 
sectie of rij voeden.  

 

Slangenpompsysteem gekoppeld aan GPS en taakkaart (foto Proefstation Sint-Katelijne-Waver) 

 

• Pulse Width Modulation (Vb. CapstanAG N-Ject LF) 

Gebruik van PWM (pulse width modulation)-technologie als doseersysteem laat toe om per individuele 
slang een andere dosis te geven op basis van een taakkaart. PWM bestaat uit een elektromagnetische 
klep die zeer snel (tot 50 keer per seconde) open en dicht gaat. De duty cycle bepaalt welke dosering 
wordt toegepast binnen een range van 30 tot 100%.  



 

Verdeelblok met PWM-kleppen (foto Capstan AG) 

 

• Pulstec 

Ook Pulstec (zie boven) biedt de mogelijkheid om de spuitkoppen individueel te besturen, zowel op 
vlak van moment als hoeveelheid. Hiermee komt plaatsspecifiek behandelen tot op plantniveau in 
beeld. 

 

Voor- en nadelen van een rijenbemester voor vloeibare 
meststoffen 
 

VOORDELEN NADELEN 
• Gelokaliseerd toedienen mogelijk 
• Injectie voorkomt vervluchtiging 
• Enkel de beteelde oppervlakte wordt 

bemest 
• Mogelijkheden voor variabele dosering  

• Enkel voor gewassen op rijen 
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