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 Inpassen in het bemestingsplan 

 Vragen / discussie 

 

 

 

 



Functies van organische mest 

 Organische mest is een 
multifunctioneel product 

● meststof 

● bodemverbeteraar 

 Leverancier nutriënten:  
N, P, K, Mg, S, sporenelementen 
(bevat ook Na, Cl) 

● voeding gewas 

● op peil houden 
bemestingstoestand bodem 

 Toevoeging organische stof aan 
de bodem 
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Samenstelling organische mest 
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Stikstofwerking van mest 

 N-werking: werking van N-totaal t.o.v. van kunstmest-N (KAS) 

 Werking hang af van: 

● Diersoort waarvan de mest afkomstig is 

~ stabiliteit /afbraaksnelheid van de OS; C/N-org 

● Toedieningstechniek: ammoniakemissie 

● Verhouding N-NH3 : N-org in de mest 

● Toedieningsmoment en N-opnameperiode van het gewas 



Vuistregels N-werking (gemiddelden) 

 Minerale fractie (N-NH3): 

● Bouwlandinjecteur:                                      95% 

● Zodebemester / sleufkouter in wintertarwe:   70% 

● Bovengronds uitrijden + direct inwerken:       80% 

 Organische fractie (N-org) bij voorjaarsaanwending: 



Beschikbaar komen van stikstof 

Bij een gift van 100 kg N-totaal per ha 
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EOS-aanvoer organische mest 

8 

x2 

x2 



Effect mestkeuze op EOS-aanvoer 

Voorbeeld bouwplan op zuidelijke zandgrond, 50 kg fosfaat per ha 
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Mestscheiding 

 Scheiding in dikke fractie (fosfaatrijker) 
               en dunne fractie (fosfaatarmer) 

 Samenstelling dunne fractie afhankelijk van: 

● samenstelling ingaande mest 

● scheidingsrendement (verdeling over dik en dun) 
~ scheidingstechniek 

● eenvoudige methoden: 30-60% 

● geavanceerd: 90-100% 

 Samenstelling laten meten 

 Schatting N-werking o.b.v. samenstelling met vuistregels 

 

 

 

 

 

 Primaire scheiding: in de stal, urine en vaste mest 
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Voorbeeld scheiding varkensdrijfmest 

Effect scheiding op de samenstelling (gehalten in kg/ton) 

 
   DS OS N-tot. N-NH3 N-org P2O5 K2O N-tot./P2O5 K2O/P2O5 

Ingaande mest 90 45 7,0 4,2 2,8 4,0 5,6 1,8 1,4 

Lager scheidingsrendement 

dikke fractie 180 107 8,8 3,5 5,3 6,0 5,0 1,5 0,8 

dunne fractie  68  30 6,6 4,2 2,4 3,5 5,7 1,9 1,6 

Hoger scheidingsrendement 

dikke fractie 270 146 10,5 6,0 4,5 18,7 5,7 0,6 0,3 

dunne fractie  58  25  6,4 3,7 2,7  1,4 5,6 4,5 3,9 



Mineralenconcentraten 

 Beoogde kunstmestvervangers 

 Vloeibare NK-meststof: 

  DS  OS  N-tot.                P2O5  K2O 

  37   14   8,2 (>90%Nm)  0,4     9,7  kg/ton gem. 

 Samenstelling varieert per producent 

 Toepassing voor (aanvullende)  
basisbemesting en bijbemesting 

 O.a. gewassen met lage fosfaat-  
en hoge kalibehoefte 

 N-werking: 80% (≤50%-110%) 
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Digestaat 

 Restant na vergisting van drijfmest + co-vergistingsproducten 

 N-org deels omgezet in N-NH3 door vergisting 

 Samenstelling afhankelijk van: 

● soort + samenstelling vergiste mest  

● soort en hoeveelheid co-vergistingsmateriaal 

 1e-jaars N-werking wat hoger  

dan van onvergiste mest  

(mits emissie-arm toegediend) 

 N-werking VDM-digestaat lijkt 

bijna gelijk aan KAS (90-95%) 

 



Toepassing in het bemestingsplan 

 Bepaal strategie: 

● lange termijn: bodemvruchtbaarheid, 
                     productievermogen van de grond 

● korte termijn: nutriëntenvoorziening gewas 
                     financiële overwegingen 

 Maak bemestingsplan en OS-balans 

 Bepaal welk type organische meststoffen in het 
bemestingsplan passen 

 Zorg dat de samenstelling bekend is (ook K en eventueel 
N-mineraal en N-org afzonderlijk) 

 Houd voor N ruimte over om te kunnen corrigeren 
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Vragen/ discussie 

 Aan welke informatie over organische mest en 
mestbewerkingsproducten heeft u behoefte? 

 Hoe komt u aan die informatie? Waar vind u het of van 
wie krijgt u het? 

 Biedt de informatie in het handboek bodem en 
bemesting u concrete handvatten voor de toepassing 
van organische mest? 

 Waarover zou u verder eventueel nog informatie / 
adviezen willen hebben m.b.t. organische mest? 
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Meer informatie 

Info over samenstelling en werking van organische mest: 

 

 www.handboekbodemenbemesting.nl 

 

 

 

 www.bemestingsadvies.nl 
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