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DOSSIER Hoe omgaan met organische mest?
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SYSTEMEN OM MENG- EN
STALMEST TOE TE DIENEN
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In het kader van de demodag ‘Bemestingstechnieken organische bemesting’ nemen
we de systemen en technieken om organische mest in de bodem te brengen onder
de loep. – Jan Vanwijnsberghe, PCLT & Gert Van de Ven, LCV
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e kwaliteit en efficiëntie van de
gebruikte techniek heeft invloed
op de beschikbaarheid van nutri
enten, de bodemkwaliteit, en bijgevolg
ook op de latere opbrengst van de teelt.
Ook hier telt: goed begonnen is half
gewonnen!

efficiënt mogelijk moet worden toege
diend. Dit wil dus zeggen met zo weinig
mogelijk ammoniakvervluchtiging. Let
ten slotte ook goed op voor schade door
insporing, bodemverdichting of slip door
op te natte percelen te werken. Men wil

zo vroeg mogelijk in het seizoen alle
organische mest toedienen, maar struc
tuurschade vroeg in het voorjaar valt
onmogelijk nog goed te maken tijdens het
seizoen en heeft grote financiële gevol
gen voor het rendement van de teelt.

Eisen aan techniek

C

Voor welke spreidingstechniek je ook
kiest, een gelijkmatige verdeling van de
mest is de belangrijkste voorwaarde.
Vooral op bouwland is dit belangrijk
omdat de mest hier eenmalig wordt
toegediend. Een slechte breedteverdeling
door overlap, stroken die niet worden
bemest of een ongelijkmatige breedte
spreiding zullen een grote invloed hebben
op de opbrengst. Daarnaast moet nage
dacht worden over een emissiearme
spreiding. De lagere bemestingsnormen
zorgen ervoor dat de beschikbare mest zo
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MACHINEDEMO OP 12 MEI
Om de 2 jaar organiseert het departement Landbouw en Visserij een machine
demo rond een actueel beleidsthema. Dit jaar koos men voor MAP 5. Op
donderdag 12 mei vindt een machinedemonstratie plaats rond het toedienen
van organische mest op de terreinen van het ILVO in Merelbeke (Burgemees
ter Van Gansberghelaan 115). Dat gebeurt in samenwerking met heel wat
partners waaronder ook Boerenbond. Tijdens deze demodag (1016 uur) zullen
stalmestverspreiders zowel als mengmestinjectoren worden gedemonstreerd
op grasland. Toegang en parking zijn gratis.
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Mengmest op akkers

In tegenstelling tot grasland is het op
bouwland nog wel toegelaten om meng
mest breedwerpig uit te spreiden. Uit
spreiding gebeurt met de traditionele
ketsplaat, een pendelboom of door
middel van sleepslangen. Wordt de mest
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Voor welke spreidingstechniek
je ook kiest, een gelijkmatige
verdeling van de mest is de
belangrijkste voorwaarde.

singstechnieken op beteeld bouwland zijn
analoog met die op grasland. Let hierbij
wel op dat de toediening vroeg genoeg
gebeurt wegens de tragere omzetting, én
onder goede omstandigheden. Vermijd te
allen tijde structuurschade doordat je
toch organische bemesting wil toedienen.
Verkies indien mogelijk sleepslangen om
zo weinig mogelijk gewicht op het veld te
brengen. De bodemomstandigheden en
het weer zijn steeds beslissend om een
fractie dierlijke mest te overwegen. Laat
je niet leiden door andere factoren!

bo

Door het lage gewicht van de tractor
bemestercombinatie kan dit vrij vroeg in
het seizoen al worden toegepast zonder
schade aan de bodem. Met sleepslangen
kunnen hoge dosissen worden toegepast,
anderzijds zijn lage giften heel wat moei
lijker toe te passen. Op grasland is de
kans op verbranden van het gras iets
groter en de bevuiling van het gras heeft
ook een negatieve invloed op de smake
lijkheid en opname door het vee. De
ammoniakemissie is ook groter dan bij de
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Dierlijke mest moet op grasland op een
emissiearme wijze worden aangewend.
Hiervoor komen zodeinjectie, sleep
slangtechniek of een sleufkouter in
aanmerking. Breedwerpig uitrijden is al
een tijdje niet meer toegestaan.
De zodeinjector of zodebemester (foto
boven) bestaat uit schijven die sleuven
maken van 5 tot 10 cm diep waarin de
mest wordt toegediend. De rijafstand
tussen de elementen bedraagt ongeveer
2025 cm. Bij de eerste uitvoeringen
liepen er kleine rollen achter ieder
injectieelement en die drukten de sleu
ven terug toe waardoor de ammoniak
emissie zeer gering was bij een goede
toepassing. Tegenwoordig hebben de
zodebemesters geen aandrukwieltjes
meer en blijft de mest wel zichtbaar maar
onder het maaiveld liggen. Door zo diep
te werken, bestaat echter de kans dat het
wortelgestel van de graszode wordt
doorgesneden waardoor er droogtescha
de kan optreden. Er kunnen met deze
techniek wel vrij hoge dosissen meng
mest worden toegepast. Zodebemesters
vragen een trekkracht van 15 tot 20 kW
(2035 pk) per meter werkbreedte.
Een sleufkouterbemester is een andere
techniek die maximaal 3 cm diep in de
bodem werkt. Bij dit systeem wordt het
gras lichtjes opgelicht en wordt er een
klein geultje gemaakt in de bodem. De
diepte van het geultje is afhankelijk van
de bodemomstandigheden en de afstel
ling van de machine. De mest kan hier
door in het geultje komen te liggen of
gedeeltelijk tussen het gras. Bij toedie
ning in wat langer gras, zal het gras de
meststrookjes bedekken. Door de geringe
werkdiepte is het risico op droogteschade
klein. Om de ammoniakemissie laag te
houden, ligt de maximaal toe te dienen
dosis niet zo hoog want wanneer de mest
naast de geultjes ligt, is de vervluchtiging
uiteraard veel groter.
Een sleepvoetbemester werkt min of
meer volgens hetzelfde principe als een
sleufkouter. De sleepvoeten lichten het
gras op en leggen de mest af tussen het
gras. Er wordt geen geultje gemaakt
zoals bij een sleufkouter. Het systeem
werkt optimaal bij een grashoogte van
812 cm en bij lagere dosissen. De ge
vraagde trekkracht bedraagt ongeveer
10 kW (15 pk) per meter werkbreedte.
Als laatste kan je ook bemesten met
behulp van sleepslangen. De mengmest
wordt dan in stroken op de zode gebracht.

Bo

Mengmest op grasland

Een sleepvoetbemester werkt min of meer volgens hetzelfde principe als een sleufkouter. De
sleepvoeten lichten het gras op en leggen de mest af tussen het gras.

vorige technieken aangezien de mest
bovenop het veld gebracht wordt. Voor
deel van deze techniek is de grote werk
breedte en een lage trekkracht.

Ook mengmest op beteeld
bouwland?
De voorbije jaren is er een groeiende
interesse om dierlijke mest toe te dienen
op reeds beteelde percelen. Vooral
granen zijn populair omdat een fractie
kunstmest kan vervangen worden door
een fractie organische mest. De toepas
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breedwerpig uitgereden, is het belangrijk
om deze zo snel mogelijk onder te wer
ken. Indien je direct onderwerkt, is het
ammoniakverlies vrij beperkt (minder
dan 5%). Bij onderwerken 6 uur na het
spreiden, lopen de ammoniakverliezen op
tot 40%. De mestwetgeving bepaalt dat de
mest binnen de 2 uur na het spreiden
wordt ingewerkt. Op zaterdagen moet dit
onmiddellijk gebeuren. Meer en meer
gebruikt men hiervoor een bouwlandin
jecteur. Door een cultivator of schijveneg
te voorzien van een mestverdeelsysteem
dossier • 13
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DOSSIER Hoe omgaan met organische mest?

Klassiek worden de verschillende gras
en bouwlandbemester achter een mest
tank gehangen. De mesttank kan achter
een tractor hangen of een zelfrijder zijn.
Bij de mesttanks is er een duidelijke
evolutie naar grotere volumes en bijge
volg ook hogere gewichten op het veld.

nd

Minder gewicht op het veld?

Gewichten van 30 tot 40 ton zijn hier geen
uitzondering meer. Het risico op bodem
structuurschade is bijgevolg steeds
aanwezig, ondanks brede banden en lage
bandenspanningen (zie ook p.17).
Via het navelstrengsysteem, ook sleep
slangsysteem genoemd, zou men het
gewicht in het veld sterk kunnen beper
ken. Bij dit systeem hangt de injecteur
rechtstreeks aan de tractor. De mest
wordt via een dikke slang aangevoerd uit
de put of een overslagcontainer. Dit
systeem kenmerkt zich door lage gewich
ten op het veld en een hoge capaciteit. De
capaciteit wordt echter sterk bepaald
door de logistiek van mestaanvoer en de
frequentie van wisselen van perceel. Het
systeem zal bij grote percelen meer tot
zijn recht komen dan bij een sterk ver
snipperde verkaveling. Eventueel moet je
water voorzien om de mest te verdunnen
en beter verpompbaar te maken.
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zaaien gebeurt dan in een aparte werk
gang met RTKgps. In een tweede werk
gang wordt er dan gezaaid met RTKgps
kort tegen of boven de meststrook.
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wordt de mest in één werkgang toege
diend en ingewerkt.
Nieuw is de rijenbemesting met meng
mest. De mest wordt dan niet meer
vollevelds toegediend maar plaatsspeci
fiek. De mest komt naast of onder de
zaailijn te liggen. Deze rijenbemesting
kan gelijktijdig met het zaaien uitgevoerd
worden. De zaaimachine is dan voorzien
van een mestverdeelsysteem. De plaats
specifieke toediening kan ook met een
aangepaste bouwlandinjecteur of een
striptillmachine. Mest toedienen en
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Vaste mest spreiden

2

Bij de vastemestspreiders zijn 3 syste
men mogelijk: horizontale verdeelwalsen,
horizontale verdeelwalsen met strooi
plaat en verticale verdeelwalsen.
De horizontale verdeelwalsen zijn lange
tijd de meest gebruikte geweest. De
werkbreedte beperkt zich tot de breedte
van de wagen. Voor een goede verdeling
moet men perfect werkgang tegen werk
gang rijden. Indien dit niet goed gebeurt,
komen in de teelt de strooibanen tevoor
schijn. Indien onder de horizontale wal
sen een strooiplaat komt, dan wordt de
mest breedwerpig uitgestrooid en ver
krijg je een veel mooier strooibeeld.
Hetzelfde principe zie je bij de verticale
verdeelwalsen. De mest wordt breder
uitgespreid waardoor een egaler strooi
beeld wordt verkregen.
Bij een kleinere dosis, bijvoorbeeld bij
compost, wordt het verdeelsysteem nog
belangrijker. Met gpssturing kan bij alle
beschikbare systemen het strooibeeld
bijgestuurd en verbeterd worden. Bij het
uitspreiden van vaste mest geldt het
principe dat de mest binnen de 24 uur
moet worden ingewerkt en op zaterdagen
binnen de 2 uur. n

3

1 Meer en meer wordt de bouwlandinjecteur gebruikt. Door een cultivator of schijveneg te voorzien
van een mestverdeelsysteem wordt de mest in één werkgang toegediend en ingewerkt.
2 De plaatsspecifieke toediening van mengmest op bouwland kan onder meer gebeuren met een
striptill-machine. 3 Bij het uitspreiden van vaste mest geldt het principe dat de mest binnen de 24
uur moet ingewerkt worden en op zaterdagen binnen de 2 uur.
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ORGANISCHE BEMESTING
WORDT MAATWERK
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m aan precisielandbouw te doen,
is er in de eerste plaats nood aan
plaatsbepaling via een gpssys
teem. Mestinjecteurs hebben een vaste
werkbreedte, waarbij de werkgangen
nauwkeurig op elkaar moeten aansluiten.
Bij stalmestverspreiders is een juiste
afstand tussen de rijsporen, die afhangt
van het te strooien product, belangrijk
voor een homogene verdeling. Hiervoor
kan een automatisch stuursysteem een
oplossing bieden.
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Moermans, BDB; Emilie Snauwaert, VCM & Jan Vanwijnsberghe, PCLT
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De voorbije decennia werd de druk om (organische) meststoffen efficiënter te ge
bruiken bij de teelt van gewassen steeds groter. Onnauwkeurigheden in de verdeling
kunnen immers leiden tot plaatselijke opbrengstverliezen of tot overbemesting, het
geen een belasting van het milieu tot gevolg heeft. Het toepassen van precisieland
bouw kan een instrument zijn om de efficiëntie te verhogen. – Donald Dekeyser, ILVO; Stijn
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Gps helpt bij een goede verdeling
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Bij een automatisch stuursysteem kan de
keuze gemaakt worden voor een stuur
hulp die de werkgang aangeeft maar
waarbij je zelf stuurt, ofwel voor een
automatische sturing die autonoom de
werkgang volgt. Beide systemen zorgen
voor een goede aansluiting van de ver
schillende werkgangen, maar uiteraard
zal de automatische sturing nauwkeuri
ger werken.
Daarnaast is ook de nauwkeurigheid van
het gpssysteem belangrijk. Voor organi
sche mestspreiding is in principe een
DGPS (Egnoscorrectiesignaal) met een
nauwkeurigheid van 20 cm voldoende.
Deze variatie is aanvaardbaar voor be
werkingen als strooien, spuiten, grondbe
werking … Daarenboven is deze installa
tie goed betaalbaar.
Een mogelijke uitbreiding is de keuze
voor automatische sectieafsluiting. Bij
gerende percelen of op de kopakker kan
men door sectieafsluiting overlap vermij
den. Door de precieze positiebepaling van
de machine is het mogelijk bepaalde
secties van de machine af te sluiten zodra

Bodemscan met de Verisscanner.

Variabel doseren
van organische mest
is technisch mogelijk.

een reeds bewerkt stuk overlapt wordt.
Sectieafsluiting via gps is steeds nauw
keuriger dan het menselijk oog. Men zal
namelijk altijd net iets verder rijden om
zeker te zijn dat alles is bemest. Zo is het
mogelijk tot 10% minder grond te bewer
ken en dus ook tot 10% minder meststof
te verbruiken.
Deze techniek is inmiddels goed ingebur
gerd op spuitmachines maar is ook op
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mengmestverdelers perfect toepasbaar.
De secties worden met pneumatische of
hydraulische afsluiters uitgerust die per
element of per aantal elementen de
mesttoevoer afsluiten. Bij graslandbe
mesters worden in sommige gevallen ook
de elementen opgelicht om de graszode
te sparen. Bij het afsluiten van secties
moet ook het debiet automatisch (en
snel) bijgestuurd worden via de pomp
opbrengst of een bypassregeling, omdat
anders te veel mest naar de nog actieve
secties gaat.

Plaatsspecifiek bemesten
Binnen een perceel kunnen veel verschil
len voorkomen in bijvoorbeeld waterhuis
dossier • 15
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bouwd worden op de mesttank. De ge
bruiker kan dan instellen hoeveel stikstof
(of een ander nutriënt) hij op een hectare
wil en de doseercomputer regelt vervol
gens zelf de dosering op de bemester.
Verschillende fabrikanten werken aan
een praktijkrijp systeem.
Op dit moment kan het NIRSsysteem
worden toegepast voor gangbare vloei
baremestsoorten; mits verdere ijking kan
dit ook voor vastemestsoorten worden
gebruikt. Een toekomstige toepassing zou
ook het mengen van verschillende mest
soorten met verschillende samenstelling
kunnen zijn om nog beter te voldoen aan
de gewasbehoefte. Denk maar aan een
combinatie van varkensmengmest met de

en

bo

wordt gepompt vloeibaarder en minder
geconcentreerd zijn dan de laatste vracht.
Ook kan ontmenging optreden tijdens
transport. Via de klassieke staalname uit
de mestopslag en analyse in het lab is de
precieze samenstelling van één bepaalde
vracht dus moeilijk in te schatten.
Het kennen van de exacte samenstelling
van de gebruikte mest zou de akkerbou
wer echter toelaten om de dierlijke
bemesting gerichter te sturen naar de
behoefte van het gewas en zo de nutriën
ten optimaal te benutten. Staalname per
lading mest of net voor het uitrijden is
moeilijk haalbaar in de praktijk door de
analyseduur van enkele dagen en de
analysekosten. Daarom wordt vandaag de
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zuurbindende waarde per hectare
0  300
400  700
750  1075
1150  1475
1500  1850
1925  2150
2275  2625

0,92 ha 11%
1,03 ha 13%
2,78 ha 3%
2,13 ha 26%
0,98 ha 11%
0,40 ha 5%
0,07 ha 1%
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houding, zuurtegraad en bodemvrucht
baarheid. Door het voorafgaandelijk
uitvoeren van een bodemscan kan een
goed beeld van de bodemtoestand wor
den verkregen en kan de bemesting
plaatsspecifiek aangepast worden. De
verkregen data wordt omgezet in taak
kaarten die precies vertellen welke dosis
nodig is in welk deel van het perceel.
De belangrijkste parameters die op dit
moment door een bodemscan in kaart
kunnen worden gebracht zijn de geleid
baarheid (EC), de pH en het gehalte aan
organische stof. Verschillende types van
bodemscanners zijn voorhanden, veelge
bruikte modellen vandaag zijn de MSP3
(Veris) en de EM38 (Geonics). De eerste
kan al de hierboven opgesomde parame
ters bepalen. De EM38scanner beperkt
zich tot de EC.
De locatie van elke puntmeting in het
perceel wordt exact vastgelegd door de
RTKgps waarmee de scanner is uitge
rust. Om een uitspraak te kunnen doen
over de benodigde teeltmaatregelen,
worden de metingen gekalibreerd met
behulp van bodemstalen die in laborato
riumomstandigheden worden geanaly
seerd. Uiteindelijk kan voor elke vast
gelegde parameter een perceelkaart
worden opgesteld. Op basis hiervan wordt
het plaatsspecifieke advies berekend, dat
in de vorm van een taakkaart kan worden
ingelezen in toestellen die zorgen voor
een gpsgestuurde, plaatsspecifieke
bewerking van de bodem. Tot op heden
resulteert dit in de eerste plaats in bekal
kingskaarten (figuur 1).
Variabel doseren van organische mest is
technisch mogelijk als het doserings
systeem van de strooier of mesttank door
een regelcomputer wordt aangestuurd
die gekoppeld is aan een gpsontvanger.
Bij mesttanks wordt meestal het pomp
toerental, een doseerschuif of een by
passdriewegkraan bijgeregeld. Bij een
stalmestverspreider wordt de snelheid
van de bodemketting van de strooier
gevarieerd. De dosis wordt daarbij niet
enkel aangepast aan de rijsnelheid, maar
ook aan de vooraf bepaalde taakkaart die
in het systeem is ingelezen.

Sturen op mestsamenstelling
De samenstelling van organische mest is
sterk verschillend naargelang de dier
soort, alsook tussen bedrijven, maar zelfs
binnen eenzelfde mestkelder kan de
samenstelling sterk variabel zijn. Zo kan
de eerste vracht die uit de mestkelder
16
16 • dossier

Figuur 1 Bekalkingskaart opgesteld na bodemscan - Bron: Agrometius & BDB

NIRStechnologie (nabijinfrarood spec
troscopie) op de markt aangeboden, die
het mogelijk maakt om tijdens het laden
of uitrijden in realtime de gehalten
(stikstof, fosfaat, kali en droge stof van de
mest) te meten met een sensor.
Het systeem werkt aan de hand van
weerkaatsing van licht. Bij het laden van
de mesttank passeert de mest de sensor
en wordt daarbij belicht. De weerkaatsing
ervan wordt in een spectrometer vertaald
naar een bruikbare waarde, die in de pc
verder wordt omgezet naar een leesbaar
getal.
Momenteel loopt in Nederland een proef
waarbij de overheid wil beoordelen of het
NIRSsysteem kan worden ingezet voor
de officiële registratie van mesttranspor
ten en bemonstering. Behalve voor
transport kan de apparatuur ook inge

dunne fractie van varkensmengmest na
scheiding of het toevoegen van vloeibare
kunstmest op de bemester tijdens de
mengmesttoepassing.

Preciezer bemesten
Een beredeneerde organische bemesting
met een meststof met gekende samen
stelling op basis van een plaatsspecifieke
bodemanalyse en een correcte toedie
ningstechniek, biedt de landbouwer de
mogelijkheid om de opbrengst van zijn
gewassen te verhogen door planten
precies de bemesting te geven die ze
nodig hebben, met tegelijk een lage
impact op het milieu. Dit alles komt
binnen handbereik dankzij precisieland
bouw. n
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DILEMMA TUSSEN TRANSPORT
EN HET TOEDIENEN VAN MEST
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Mengmest en stalmest moeten steeds van de opslagplaats naar het veld. Weg
verkeer en het berijden van een veld zijn echter 2 totaal verschillende situaties.
Zijn ze met elkaar te rijmen? – Maarten Huybrechts, landbouwconsulent Boerenbond
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mdat Vlaanderen een slechte
ruimtelijke ordening heeft en
omdat de bedrijven steeds groter
worden, moet de mest een heel traject
afleggen. Efficiënt wegvervoer heeft
echter andere vereisten dan efficiënt
berijden van het veld.

Mest wordt hoofdzakelijk
toegediend in het voorjaar
wanneer de bodem nog een
beperkt draagvermogen heeft.

C

Rollen over de baan

Wegvervoer heeft zijn wetgeving, waarbij
het gewicht per as en de afmetingen van
het voertuig belangrijke beperkingen
opleggen. Bij wegtransport is de bodem
druk niet belangrijk waardoor een voer
tuig er met een hoge bandenspanning
mag rijden. Bij vrachtwagens zet men de
bandenspanning tussen 8 en 10 bar.
Harde banden hebben immers weinig
rolweerstand en rollen licht. Vracht
wagenbanden zijn bovendien goedkoop in

vergelijking met landbouwbanden. Bij
wegtransport kan een smalle, goedkope
band namelijk een hoge aslast dragen.
Het is duidelijk dat vrachtwagens, of
identiek materiaal, geëigend zijn om
wegtransport aan hoge snelheid uit te
voeren.

Rijden bovenop de bouwlaag
Het veld heeft op de eerste plaats een
productiefunctie en stelt daarom totaal
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andere eisen aan de voertuigen. Mest
wordt hoofdzakelijk toegediend in het
voorjaar wanneer de bodem nog een
beperkt draagvermogen heeft. Het
draagvermogen van de bodem wordt
bepaald door het bodemvocht en de
bodemstructuur. Indien het draagvermo
gen van de bodem wordt overschreden,
geeft dit compactie. Dit is nadelig voor de
beworteling en nutriëntenefficiëntie. In
de praktijk wordt dit echter gedeeltelijk
weer hersteld door een diepere grond
bewerking. Het draagvermogen van de
meeste bodems in het voorjaar ligt
tussen 0,5 en 0,7 kg/cm². Op droge grond
is dat twee tot viermaal hoger, berijden
heeft dan duidelijk minder risico. Het
grote venijn van bodemverdichting ten
gevolge van zware aslasten is dat de
bodemverdichting op grotere diepte zit
dossier • 17
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Het gevraagde vermogen bij mestinjectie
is afhankelijk van de combinatie tractor
werktuig en de bodemsituatie. De inspo
ring van tractor en mesttank bepaalt mee

Tabel 1 Gevraagde kracht en vermogen voor
een Kverneland-cultivator van 3 m met 10
tanden van 8 cm breedte, gemeten op
werkdiepte 15 cm - Bron: DLG
Bodemsoort

Zandleem

Brandstofverbruik (l/ha)

12,5

Rijsnelheid (km/h)
Gevraagde trekkracht (kN)

7,2
32,4

Gevraagd vermogen (kW)

64,8

Vermogen per eenheid (kW/m)

22,2
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Figuur 1 Het berijden van de bodem met een drieassige mesttank. Indien de bandenspanning
3 bar bedraagt is de bodemverdichting op grote diepte duidelijk te hoog. - Bron: Michael Weißbach

In de toekomst zijn er allicht mogelijk
heden om het gewicht van de tank om te
zetten in trekvermogen. Het lijkt logisch
dat de zware gewichten van de vracht via
een eigen aandrijving kunnen worden
benut. In het verleden werden aanhang
wagens aangedreven door een mechani
sche verbinding waarbij steeds een vaste
verhouding tussen rijsnelheid van de
wagen en deze van de tractor moest
worden gerespecteerd. Dit blijkt in de
praktijk moeilijk en daarom wordt er
gezocht naar meer variabele aandrijvin
gen. Dit probleem kan allicht eenvoudig
opgelost worden met een elektrische
aandrijving. Een elektromotor is traploos
te regelen in toerental en het koppel zit
vrij onmiddellijk op maximum. Dit zijn 2
zeer belangrijke kenmerken voor het
trekvermogen.
Op dit moment experimenteren zowel
Joskin als Fliegl met elektrische aandrij
ving op de mesttank. Vooral op grasland
kan dit zodebeschadiging door tractorslip
voorkomen. Op hellende terreinen is een
duwtje in de rug van de tractor welkom.
De elektrische krachtbron komt van een
generator in de frontlift.
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de rolweerstand. Hoe sterker de banden
afplatten, hoe minder insporing en hoe
lager de rolweerstand. Door de insporing
en de lage rijsnelheid is het effect van de
bandenspanning op de rolweerstand
tegengesteld aan de situatie op de weg.
Verder moet nog rekening worden gehou
den met de kracht om de mestinjector
door de bodem te trekken. Deze is afhan
kelijk van het soort tanden/schijven en de
bodemsituatie. Indien men deze trek
kracht combineert met de rijsnelheid
komt men bij het vermogen.
De trekkracht van een tandcultivator
vraagt ongeveer 30 kN voor 3 m werk
breedte. Afhankelijk van het vochtgehalte,
soort bodem en werkdiepte vraagt dit
meer of minder trekkracht. Per meter
werkbreedte komt dit gemiddeld neer op
10 kN of 1000 kg kracht. Om dit te trek
ken heeft de tractor een eigen gewicht
nodig van ongeveer 2000 kg (trekrende
ment 50%). Het vermogen dat de tractor
moet leveren is dan weer afhankelijk van
de rijsnelheid. Bij een rijsnelheid van
circa 8 km/uur moet de tractor een
vermogen leveren van circa 30 pk per
meter werkbreedte. Hierbij moet dan nog
het trekvermogen van de mesttank en de
tractor zelf worden bijgeteld (tabel 1).
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Meerdere merken leveren een mesttank
met 4 banden op één as (zie foto p.17). Op
de weg blijft het laadvermogen van deze
as beperkt tot 10 ton, maar op het veld
geeft dit andere mogelijkheden. Deze
grote banden kunnen bij lage banden
spanning nog steeds 3 tot 4 ton dragen,
wat tot een aslast van 12 tot 16 ton leidt.
Een tank van 10 m³ inclusief mestinjec
teur (7 ton eigen gewicht) weegt inclusief
de lading zo’n 17 ton. Indien 4 ton op de
trekhaak ligt, dan blijft er 13 ton aslast
over. In het voorjaar hebben we dan
260 cm bandbreedte nodig. Daarom moet
deze tank uitgerust zijn met 4 grote
banden van 650 mm per stuk. Een con
structie met banden van 650 mm op een
rij geeft een totale breedte van 325 cm.

tractor voorwiel
tractor achterwiel
mesttank eerste wiel (1,2 bar)
mesttank tweede wiel (1,2 bar)
mesttank derde wiel (1,2 bar)
mesttank eerste wiel (3 bar)
mesttank tweede wiel (3 bar)
mesttank derde wiel (3 bar)

Bo

Vier wielen op een rij

3,0

bodemdruk (bar)

zodat deze moeilijker bereikbaar zijn om
te decompacteren.
Als we deze bodemdruk willen respecte
ren, dan kunnen we de vuistregel hante
ren dat in het voorjaar de bandenspan
ning op het veld ongeveer 0,6 bar mag
zijn. Volgens de informatie uit de banden
tabel merken we dat de toegelaten aslast
bij zulke lage bandenspanning behoorlijk
beperkt is. De toegelaten aslast, met
respect voor de bodem, komt neer op
1 ton per 10 cm bandbreedte. Een band
van 600 mm breedte heeft dus een toege
laten aslast van 6 ton. Met deze beperkte
aslast is het immers toegelaten om de
bandenspanning op een laag niveau te
brengen. In de praktijk moeten we vast
stellen dat de aslasten bijna dubbel zo
hoog liggen omdat we meestal een
combinatie van veld en baanmachine
willen (figuur 1).

Aandrijving van de wagen
De tractor moet dus behoorlijk wat
gewicht hebben om met zo weinig moge
lijk slip de nodige trekkracht te leveren.
In de praktijk wordt dit opgelost door een
degelijk frontgewicht te monteren en een
behoorlijke oplegdruk op de trekhaak
over te brengen.

Overpompen met groot debiet
Een scheiding van transport en bemes
tingsmateriaal heeft uiteraard noodzaak
aan snelle overlaadsystemen. De bemes
ter wordt voorzien van een zuigarm met
grote diameter en een krachtige pomp. In
enkele minuten moet de tank gevuld zijn
met goed gemixte mest. n
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