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Omschrijving 
In droge perioden vermindert de gewasgroei 
als het gewas niet genoeg vocht kan opnemen. 
Bij druppelirrigatie wordt een net van slangen 
in het perceel aangebracht waarbij via drup-
pels vocht wordt toegediend. Hier kunnen 
vloeibare meststoffen aan toegevoegd worden. 
 
Doel 
Het optimaliseren van de gewasopbrengst 
door gericht water en mest toe te dienen via 
een druppelsysteem. 
 
Effect op waterkwaliteit 
Het gericht toedienen van vocht en meststoffen 
levert twee voordelen op. Ten eerste wordt de 
mest op de juiste plaats toegediend waardoor 
uitspoeling naar het milieu vermindert, ten 
tweede wordt het waterverbruik sterk vermin-
derd in vergelijking met de gangbare manier 
van beregenen met een pomp en veldspuiten 
(haspels). 
 
Inpasbaarheid op het bedrijf 
In de landbouw wordt met dit systeem geëxpe-
rimenteerd en wordt het op bescheiden schaal 
toegepast. 
 
Voordelen 
Doordat het gewas op tijd vocht en mest krijgt 
toegediend leidt fertigatie mogelijk tot hogere 
opbrengsten en/of betere kwaliteit eindproduct. 
Door het gericht toedienen van meststoffen 
kan de hoeveelheid verstrekte meststoffen 
omlaag. 
 

Nadelen 

Fertigatie (vloeibare bemesting) met een drup-
pelinstallatie is duur. De verwachting is dat de 
mogelijke meeropbrengsten bij gangbare ak-
kerbouwgewassen onvoldoende zullen zijn om 

de investering economische rendabel te ma-
ken. Het verwijderen van de slangen (tapes) 
voor de oogst wordt soms als lastig ervaren. 
 
Praktijkrijpheid/uitvoerbaarheid 
In de fruitteelt is reeds ruime ervaring opge-
daan met fertigatie. In de akkerbouw en groen-
teteelt in beperkte mate.  
 
Kosten 
In proeven met fertigatiesystemen in prei wor-
den de meerkosten ten opzichte van berege-
nen met haspel en kunstmeststrooien bepaald 
op €900,- tot €2.300,- per hectare. Of dit ge-
compenseerd kan worden door hogere op-
brengsten werd in de proef niet duidelijk. Een 
ondernemer op een vruchtboomkwekerij schat 
in dat de kosten van fertigatie lager zijn dan de 
kosten voor beregenen. De aanleg van fertiga-
tie vraagt investeringen in o.a. ondergrondse 
waterleidingen naar het perceel, pompen, 
druppelslangen op het perceel. De hoogte van 
de investering is afhankelijk van de lengte van 
de leidingen en het aantal doppen. 
 
 

 

Gerichte bemesting via druppelsystemen e.d. 
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Nadere informatie 
Artikel Start praktijknetwerk dripirrigatie en dripfertigatie (2013) 
http://www.plattelandspost.nl/14028/start-netwerk-dripirrigatie-en-fertigatie-eenjarige-teelten 
 
Nieuwsartikel Dripirrigatie en –fertigatieproject van start (2013) 
http://www.plattelandspost.nl/12884/dripirrigatie-en-fertigatie-project-in-noord-brabant-van-start 
 
R. Postma et al Naar een duurzaam bodem- en nutrientenbeheer in de akkerbouw  (2012) Rapport 
(84p)  
http://www.kennisakker.nl/files/Kennisdocument/Rapport%201442-def.pdf 
 
Artikel in NieuweOost.nu Proef druppelirrigatie en druppelfertigatie (2013) 
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=177043 
 
Artikel Het abracadabra van bemesting (2013)  
http://www.groenkennisnet.nl/Pages/Het-abracadabra-van-bemesting-en-pH.aspx 
 
Vakblad  Boerderij Artikel Druppelirrigatie in de rug   
http://www.boerderij.nl/Akkerbouw/Foto-Video/2011/7/Druppelirrigatie-in-de-rug-BOE018777W/ 
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