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Hoe vaste mest best behandelen? 



 
 

 

 

 

 

Context 



Hoe stalmest best behandelen? 
 

Geen extra behandeling? 
 

Composteren? 
 Volumevermindering 
 Homogener en beter strooibaar product 
 Sneller plantenvoedende werking 
 Beter toepasbaar in grasland, staande (meerjarige) teelten 
 Hygiënisatie (onkruidzaden en ziektekiemen) 
 Nuttige biologie 
 Minder risico op verliezen bij toepassing 

 

Of inkuilen? 
 Minder verliezen tijdens opslag/behandeling ivm compostering 
 Behoud van energie? 
 Sneller plantenvoedende werking? 
 Eenvoudiger / minder arbeidsintensief dan composteren? 
 …? 

 

 
 

 

 

Omzetten en opslag stalmest 



Dikke fractie na scheiding runderdrijfmest: 
 Steeds meer melkveehouders interesse in scheiding 

 Verstrengde fosfaatmestnorm - gescheiden fracties sluiten beter aan bij gewasbehoeftes 

 In context van export: hoe te voldoen aan hygiënisatie vereisten met inzet beperkte 
kosten en arbeid? 

 In context van benutting binnen Vlaanderen: hoe een zo interessant mogelijk 
eindproduct behouden/produceren? 

 Benutting als strooisel? 

 Opnieuw vragen inzake hygiënisatie, OC-gehalte, nutriëntenverhoudingen en –verliezen, 
… en invloed van behandeling/bijmenging hierop 

 

 

Behandeling en opslag dikke fractie drijfmest 



Wat nemen we mee? 
 Voor stalmest:  

 Opslag op de kopakker – los gestort 
 Compostering op de kopakker 
 Compostering op beton 
 Inkuilen op beton (toevoegen van Microferm = Effectieve Micro-organismen) 

 

 Voor dikke fractie (steeds op beton): 
 Compostering pure dikke fractie 
 Compostering na opmengen met gras en stro 
 Compostering na toevoegen van kleimineraal (clinoptiloliet) 
 Compostering mengsel dikke fractie - stalmest 
 Inkuilen (toevoegen van stro, gras en Microferm) 

 

 Met of zonder doek 
 Alle materialenmengsels herhaald op microschaal (inkuilemmers) 

 

 Verschil in nutriëntenverliezen naar bodem/lucht? 
 Verschil in procesverloop? 
 Verschil in kwaliteit eindproduct? 

Proefopzet 



Opvolging 

Metingen gerelateerd aan: 
 Procesverloop: 
 Temperatuur, CO2, vochtgehalte, … 
 
 

 Verliezen: 
 Metingen CO2, NH3, CH4, N2O, H2O (Innova) 
 Profielanalyse bodem kopakker 
 Massabalans 
 
 

 Productkwaliteit:  
 BD, DS, OS, pH, EC, nutriënten-verhoudingen en minerale N-inhoud, C/N, 

afbraakstadium, potentiële biodegradeerbaarheid, N-immobilisatie, … 
 



Greep uit de resultaten – Dikke fractie 
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Compostering dikke fractie runderdrijfmest

Compostering dikke fractie runderdrijfmest + gras + stro

Compostering dikke fractie runderdrijfmest + runderstalmest

Compostering dikke fractie runderdrijfmest + clinoptiloliet

Inkuilen dikke fractie + stro + gras + EM

Geschikte bewerking dikke fractie? 

Hygiënisatienorm voor export gehaald bij compostering? Enkel 
indien opgemengd met gras en stro of runderstalmest 

 Gegarandeerde afdoding pathogenen?  Homogene temperatuur? 
Validatie nodig 

Hoge temp ten koste van productkwaliteit (nuttige biologie)? 

Meerdere redenen om een open lucht compostering van (pure) 
DF af te raden (hygiënisatie maar ook hoge NH3 concentraties) 

 



Greep uit de resultaten – Dikke fractie 

Effect toevoeging clinoptiloliet? 

 Lichte trends (verhoogde NO3
--N/NH4

+-N-verhouding, lager 
NH4

+-N-gehalte) 

MAAR complexe interpretatie (meerdere processen spelen, 
heterogeen product, mogelijk invloed van extractie-methode) 

 Gasmetingen eenduidiger? => Toevoegen van clinoptiloliet 
tijdens composteren = minder NH3-emissies 

 Indicaties voor betere vastlegging NH4
+-N 

 Vervolg: incubatieproeven om N-vrijstelling te bestuderen 
 
 

 



Risico’s op nutriëntenuitspoeling? 
 Na composteringsproces is de zone net naast de 

gecomposteerde hoop (buiten doek) veel natter – regenwater 
weliswaar niet in contact met mest 

 Onbehandelde stalmest: 19% regenwater drong hoop binnen, 
81% stroomde van hoop af (contact met mest) 
 

 Einde proef: NH4
+-N-concentratie in toplaag (0-30) bij 

onbehandelde stalmest (483 kg N/ha) veelvoud van 
gecomposteerde stalmest (68 kg N/ha) 

 Meer uitspoeling? Meer mineralisatie? Meer anaerobie? 
 

 Duidelijk gunstig effect compostering en doek 
 Gasmetingen composthoop: doek reduceert ook gasvormige 

verliezen 
 Problematisch? Beperkte oppervlakte + afhankelijk van 

opname-mogelijkheid door gewas tijdens groeiseizoen 
 

 

Greep uit de resultaten – Stalmest op de kopakker 



 

Take-home message 

• Compostering versus inkuilen = gecontroleerd afbraakproces (stabiel 
eindproduct) versus gecontroleerd bewaarproces (energie- en OS-rijk 
eindproduct) 

• Relatief kleine verschillen tussen compostvarianten van DF-behandeling 
onderling en van stalmest-behandeling onderling 

• Behandeling = zinvol op kopakker 
• Verhaal is pas volledig als naast procesverloop en kwaliteit ook werking 

van de eindproducten gekend is 
 

Losse opslag? Inkuilen? Composteren? 



Enkele verder te bestuderen aspecten 

• Bodem- en plantvoedende waarde + verdere afbraak 
• N-incubatieproef: effect van composten/kuilen op N-vrijstelling in 

bodem? 
• Potproef: effect van composten/kuilen op gewasopbrengst van Engels 

raaigras? 
 

• Hygiënisatie: 
• Resultaten NL partner (thermofiele bacteriën) 
• Kiemtest (onkruid) 

 
• Impact op gasvormige verliezen en uitspoeling 

• Opvolging van praktijksituaties 
• Uitbreiden van dataset 
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