
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Spaakwiel bemes�ng voor uw groenbemester? 
Doormiddel van deze nieuwsbrief willen wij u het injecteren van vloeibare meststoffen voor groenbemesters 
onder uw aandacht brengen. Het is een essen�ële afweging tussen arbeid, efficiën�e, kostprijs en milieu.  
Middels het injecteren van kunstmest, en het rijden op GPS word een hoog niveau van precisie bemes�ng 
bereikt. 

 

S�kstof voor de groenbemester? 

S�kstof is een onmisbaar element voor de bouw van bladgroen,  
eiwitten en organische verbindingen. Door te bemesten met  
s�kstof neemt de groeisnelheid van uw groenbemester toe.  
In verband met de wetgeving en milieu dient men zorgvuldig 
met s�kstof om te gaan, door een maximale benu�ng van 
het s�kstof is een exacte en juiste verdeling op het land noodzakelijk.  
 
 
De meststof bestaat (per 100 kg product) uit 15% s�kstof en 10% zwavel.  
Opbouw van de s�kstof is als volgt: 1,5 % Ureum, 9% Ammonium en 4,5% Nitraat. 
 

 

Planten voorkeur: 

Nitraat N:  Planten nemen bij voorkeur s�kstof op in de vorm van nitraat, na toediening is de nitraat 
s�kstof direct en volledig beschikbaar als voeding voor de plant. Nitraat s�kstof is gevoelig 
voor uitspoeling, middels een hoger Ammonium en Ureum gehalte zoals in Anasol, is deze 
meststof daar minder gevoelig voor. 

Ammonium N:  Voor duurwerking van s�kstof. 

Ureum N: Voor duurwerking in combina�e met verminderde verzuring. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kosten vloeibaar  VS  korrelkunst 
 
 
Anasol:   € 0,45 cent per kg N      
                                                                                   
Kosten Injecteren: 0-25 ha  € 33 p/ha 
    25-50 ha € 29 p/ha 
    >50 ha  € 27 p/ha 
 
 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

Voordelen injecteren kunstmest: 

• Geen vervluch�ging, weinig uitspoeling. 
• Zeer hoge doseernauwkeurigheid en een op�male verdeling. 
• Op�male werking, ook bij droge omstandigheden. 
• Alle kunstmest komt op de juiste plaats, dicht bij de wortels. 
• Komt over langere �jd vrij (gee� groei s�mulans aan het gewas). 
• Kan ook bemest worden na het gezaaide groenbemester. 

 

Rekenvoorbeeld 

Situa�e: 25 hectare met 50 kg zuiver s�kstof 

Anasol   50 kg N x € 0.45  € 22.50 
Bemesten:      € 29.00 
 
Totaal per ha:    € 51.50 

Spaakwiel bemesting 

Rekenvoorbeeld 

Situa�e: 25 hectare met 50 kg zuiver s�kstof 

Kunstmest korrel  50 kg N x € 0.84* € 42.00 

Kosten strooien*    € 7.00 
 
Totaal per ha:    € 49.00 

Kunstmest strooien 

(*Gemiddeld genomen KAS prijs 19-07-2019) 
(*Genomen kosten eigen mechanisatie)  
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