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Compost en stalmest kunnen bijdragen aan de opbouw van het organische 
stofgehalte van de bodem, maar kunnen ook de fosforbeschikbaarheid in 
bodemwater en de fosforuitspoeling uit de bodem beïnvloeden. Dat blijkt 
uit verschillende lange termijn veldproeven van ILVO, UGent en INRA 
(Frankrijk) die werden bemonsterd in het kader van een ILVO-KULeuven 
doctoraatsproject.

Meer organische stof en minder fosfor in de bodem

Vele	Vlaamse	landbouwbodems	bevatten	een	fosforgehalte	dat	niet	alleen	
hoger is dan wat noodzakelijk is voor optimale gewasgroei, maar ook 
ernstige	verliezen	naar	het	milieu	toe	veroorzaakt.	Via	de	mestwetgeving	
wordt de fosforaanvoer naar de bodem beperkt, met als doel de verliezen 
te	 reduceren.	 Hierdoor	 wordt	 ook	 de	 aanvoer	 van	 organische	 mest	 en	
bodemverbeterende middelen als bron van organisch materiaal naar de 
bodem beperkt. De vraag rees dan ook welke organische meststoffen het 
meest	interessant	zijn	om	én	(i)	het	organische	stofgehalte	van	de	bodem	
te	verhogen	én	(ii)	tegelijk	het	fosforverlies	niet	verder	te	laten	toenemen.	
Met	 andere	woorden:	 is	 de	 fosfor	 (P)	die	we	via	 organische	meststoffen	
aanbrengen even uitspoelbaar voor alle organische meststoffen?

Fosforbeschikbaarheid en -uitspoeling in relatie tot mesttype

Vijf	 lange	 termijn	 veldproeven	 werden	 bemonsterd	 om	 het	 organische	
stofgehalte	van	de	bodem,	de	P-beschikbaarheid	en	de	P-voorraad	(via	een	
ammoniumlactaat-extractie	of	P-AL)	te	bepalen.	De	P-beschikbaarheid	wordt	
gemeten	als	P-CaCl2 (0.01 M CaCl2	extraheerbare	P)	of	als	HWP	(heet	water	
extraheerbare	P).	Daarnaast	werden	ook	bodemstalen	overgebracht	naar	
een	gecontroleerde	omgeving	in	het	labo,	om	via	een	uitspoelingsexperiment	
de	relatieve	verschillen	in	P-uitspoeling	uit	de	bouwvoor	te	bepalen.	

Uit	 bemestingsproeven	 van	 de	 UGent	 (°2005,	 zandleem)	 en	 van	 INRA	
(Frankrijk)	 (°1998,	 leem)	 blijkt	 dat	 runderstalmest	 en	 boerderij-	 of	
GFT-compost	 een	 gelijkaardig	 potentieel	 hebben	 om	 het	 gehalte	 aan	
bodemorganische stof op langere termijn te verhogen. In deze bodems 
met	 een	 grote	 P-voorraad	 leidt	 runderstalmest	 niet	 alleen	 tot	 hogere	
P-beschikbaarheid,	maar	ook	tot	een	hogere	P-ruitspoeling	dan	compost.	
Dit	werd	bevestigd	door	een	experiment	met	radioactief	gelabeld	ortho-P.	
Het	 is	 opvallend	 en	 onverwacht	 dat	 in	 een	 bodem	waar	 compost	 wordt	
toegediend	de	ortho-P-adsorptiecapaciteit	gelijk	blijft	aan	deze	van	niet	met	
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fosfor	bemeste	bodems	of	zelfs	neigt	toe	te	nemen.	Hier	is	momenteel	nog	
geen sluitende verklaring voor en verder onderzoek zal moeten aantonen 
welke	eigenschappen	van	de	organische	meststoffen	de	P-beschikbaarheid	
en	–uitspoelbaarheid	bepalen.

In	 een	 overkoepelende	 data-analyse	 waarbij	 de	 resultaten	 van	 de	 drie	
bovenstaande en nog drie andere lange termijn veldproeven werden 
betrokken,	bleek	duidelijk	dat	de	P-uitspoeling	 in	bodems	met	een	hoog	
P-AL	gehalte	wordt	bepaald	door	de	P-beschikbaarheid.	

Conclusie: stalmest of compost?

Op	basis	van	onze	resultaten	blijkt	dat	mesttype	een	belangrijke	 invloed	
heeft	op	P-beschikbaarheid	en	–uitspoeling.	Compost	is	een	betere	optie	dan	
runderstalmest om het organische stofgehalte van de bodem te verhogen 
in	bodems	met	een	grote	P-voorraad.	In	een	bodem	met	een	(zeer)	kleine	
P-voorraad,	waar	P-beschikbaarheid	voor	het	gewas	een	probleem	kan	zijn,	
kan runderstalmest dan weer een betere optie zijn dan compost.
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