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Wat is er te zien? 

PPL project Precisietoediening mineralen met mest 
Het doel van dit project is de efficiëntie van toediening van dierlijke 
mest in het voorjaar te optimaliseren door variabele afgifte en 
nauwkeurige plaatsing. Gerard Meuffels (WUR-PPO) legt uit welke 
scenario’s gevolgd zijn, wat is nu al mogelijk en welke problemen 
nog opgelost moeten worden. 
Een met RTK-GPS uitgeruste TerraGator 8333 laat zien hoe variabele 
afgifte in de praktijk werkt. Op basis van een toedieningskaart 
wordt de mestafgifte gevarieerd. De TerraGator 8333 is een 
driewieler met CVT transmissie. Gaston Marx van AGCO verzorgt de 
uitleg hierbij. 

2. Rijenbemesting bij maïs en aardappelen 
In de praktijknetwerken Rijenbemesting Zuid-Limburg en Maïs telen 
met GPS wordt gekeken hoe met behulp van GPS techniek de 
bemesting bij de maïs- en aardappelteelt geoptimaliseerd kan 
worden. Behalve de GPS-techniek zijn hiervoor verschillende 
bemesters en meststoffen beschikbaar. Ook de plaatsing en de 
hoogte van de mestgift spelen uiteraard een rol. 
Er wordt een toelichting gegeven op het onderzoek dat de 
afgelopen jaren uitgevoerd is en wat de resultaten hiervan zijn.  
We kunnen echter ook de verschillende bemesters aan het werk 
zien. De toelichting van de verschillende systemen wordt verzorgd 
door Richard Korver van DLV Plant 

Terragator met Schouten bemester: toediening 
Mineralenconcentraat 
Loonbedrijf Alleleijn laat zien hoe deze combinatie in de praktijk 
ingezet wordt. De elementen van de Schouten bemester zijn 
pneumatisch af te sluiten. 

Duport Terminator Striptill bemester 
De Duport bemester brengt de mest aan op 1 punt in het midden van 
de rij. Bij gebruik van deze bemester wordt precies boven de mest 
gezaaid  of gepoot. Deze bouwlandbemester plaatst de mest tot zo’n 
25 cm diep. 
De Duport bemester wordt gedemonstreerd in combinatie met de 
vierwielige Terragator 2244 van Loonbedrijf Hartman uit Maastricht. 

Evers Garanno 
De Evers Garanno precisiebemester heeft een werkbreedte van 6 
meter en 8 woelertanden op een afstand van 75 cm. De bemester 
heeft 2 uitloopopeningen voor de mest per element. Op deze manier 
wordt de mest aan beide zijden 8 cm naast het middelpunt van de rij 
aangebracht.  
De Evers Garanno wordt gedemonstreerd in combinatie met de 
Terragator 8333 van Loonbedrijf Peters uit Haps. 

Rijenbemester op basis van slangenpompsysteem 
Herre Bartlema demonstreert deze bemester waarmee vloeibare 
meststoffen maar ook spuiloog en mineralenconcentraat kunnen 
worden toegediend bij de teelt van aardappelen. De rijenbemesting 
kan bij het poten en aanaarden worden uitgevoerd.  

Aardappelpoter met rijenbemester  
Van Hoven Akkerbouw laat zien hoe met de machine van Agrimaas 
tijdens het aardappel poten vloeibare meststoffen toegediend 
kunnen worden.  
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SMS Agro 
De SMS Agro machine is uitgevoerd met 11 grote ganzevoetbeitels 
verdeeld over twee rijen. De eerste rij beitels snijden de grond vlak 
af, voordat deze in de verkruimelrol komt. Vervolgens egaliseert de 
egalisatieplaat het zaaibed. De tweede rij ganzevoetbeitels is 
overlappend gemonteerd t.o.v. de eerste rij. Hierdoor vindt een 
volvels schoffelbewerking plaats waarbij de (wortel)onkruiden 
bestreden worden. 

Rod Weeder 
De Rod Weeder bestaat uit een zeskantige as, die achter een 
cultivator door de grond wordt getrokken. Onder invloed van de 
grondweerstand gaat de as draaien, en werkt ondergrondse delen 
van (wortel)onkruiden naar boven 

Aangedreven Rod Weeder 
Een variant van de grond aangedreven Rod Weeder is de hydraulisch 
aangedreven Rod Weeder. Deze uitvoering is met name geschikt voor 
op lichtere grond omdat de staaf bij minder grondweerstand blijft 
draaien. 

Kvik-up 
De Kvik-Up is een machine die ontwikkeld is in Denemarken. Aan de 
voorzijde van de machine zitten zeven messen die op een diepte van 
30 cm door de grond gaan. Achterop zit een roterende as met 
daarop 90 pinnen. Die draaien door de grond en gooien alles wat ze 
tegenkomen een meter de lucht in. Stenen en zand komen het eerst 
naar beneden, de wortels dwarrelen daar achteraan en komen 
bovenop te liggen. Hierdoor verdroogt het onkruid. 

Tentoongestelde machines: 
  
Monosem Supercrop schoffelmachine, frontuitvoering 

HAK schoffelmachine, uitgerust met torsiewieders 

Brienen Rotorwieder; aangedreven onkruidwieder voor in de rij  

Steketee rijenspuit 

Weed-it 
Kamps de Wild toont de werking van de nieuwste generatie 
Weed-it onkruidspuit. Met de nieuwe detectiesensoren voor 
onkruid kunnen werkbreedtes tot 36 meter gerealiseerd  
worden. 

3. Mechanische bestrijding van wortelonkruiden 
In het praktijknetwerk Mechanische onkruidbestrijding Zuid-Limburg 
wordt door 2 gangbare en 2 biologische akkerbouwers bekeken hoe 
effectieve onkruidbestrijding uitgevoerd kan worden met geen of 
minimale inzet van chemische middelen. De bestrijding van wortel-
onkruiden krijgt hierbij speciale aandacht. Tijdens de demonstratie 
zijn 4 oplossingen hiervoor te zien. Onkruidbestrijding voorafgaan en 
tijdens de teelt zijn ook thema’s in dit praktijknetwerk. De schoffel-
machines die dit voorjaar niet ingezet konden worden vanwege de 
vele regen zijn te bekijken. Selectieve onkruidbestrijding met behulp 
van de Weed-it wordt ook gedemonstreerd. 

Demonstraties 
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