De verwerking van
mest staat volop in
de belangstelling nu
de veehouderijsector
gedwongen wordt
om het mestoverschot
verder terug te
dringen.
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Echte kunstmestvervanger is er voorlopig nog niet

Nieuwe mestvormen:
weet wat je aanvoert
Verwerken en bewerken. Het zijn de toverwoorden die de Nederlandse
veehouderij van haar mestoverschot af moeten helpen. Het gevolg is dat
akkerbouwers allerhande nieuwe mestproducten krijgen aangeboden.
Hoe ga je daarmee om?

Manager R&D Aaldrik Venhuizen van Agriﬁrm merkt het tijdens de ledendagen van de
coöperatie: onder telers leven veel vragen
over de inzet van nieuwe mestproducten. Niet
verwonderlijk, want de landbouwbladen staan
bol met verhalen over mestscheiding, dikke en
dunne fracties, digestaten en kunstmestvervangers. De verwerking van mest staat volop

in de belangstelling nu de veehouderijsector
gedwongen wordt om het mestoverschot
verder terug te dringen. Dat gebeurt voor een
deel via het zogenaamde ‘voerspoor’, waarbij
ervoor gezorgd wordt dat er minder mineralen (vooral P) het dier in gaan. Maar omdat
dat niet genoeg zal zijn, zit er voor de veehouderij niets anders op dan fosfaatrijke mest te

exporteren. Want ook in de akkerbouwsector
is daar steeds minder ruimte voor.

Scheiden
Een oplossing waar zwaar op ingezet wordt, is
het scheiden van mest. Hierbij worden vaste en
vloeibare bestanddelen mechanisch uit elkaar

Mineralenconcentraat is nog geen kunstmest
Mineralenconcentraat (MC) wordt vaak in één adem genoemd met
de term kunstmestvervanger. Maar zo mag het ofﬁcieel niet heten.
Bovendien is het niet erg geconcentreerd. Het stikstofgehalte van
de vloeistof bedraagt slechts 1 procent. Mineralenconcentraat ontstaat door het verder concentreren van de dunne fractie, afkomstig
uit een mechanische mestscheidingsinstallatie. Eerst wordt via ultraﬁltratie de resterende organische stof verwijderd. Daarna wordt
via omgekeerde osmose een deel van het water afgevoerd, waardoor het gehalte aan mineralen in de resterende vloeistof stijgt.
De vloeistof bevat nauwelijks fosfaat, want dat zit in de dikke
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fractie. Wel is het relatief rijk aan kali en stikstof (beide rond de 9
kilo per ton). Bijna alle stikstof is in ammoniumvorm aanwezig. De
gehaltes wisselen naar gelang de gebruikte scheidingstechniek
en de gehaltes van de ingaande mest. Concentraten zijn goed te
vergelijken met andere ammoniakmeststoffen, zoals urean. Om vervluchtiging te voorkomen, moeten ze goed worden ingewerkt. Dat
kan met de bestaande uitrij-apparatuur. Het meest voor de hand
liggend is een toepassing in aardappelen op het zand. Daar kan
het voorafgaand aan het poten met de bouwlandinjecteur worden
opgebracht.

Bemesting
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gehaald. Er blijft dan een fosfaatrijke vaste
fractie over en een dunne fractie die rijk is aan
stikstof en kali. Het fosfaatrijke deel is op deze
manier eenvoudiger over de landsgrenzen af te
zetten, bijvoorbeeld als gedroogde korrels.
De dunne fractie kan verder worden opgezuiverd via een industrieel proces. Het
product wat dan ontstaat, wordt mineralenconcentraat (MC) genoemd. De stikstof in dit
concentraat is vrijwel geheel in minerale (ammonium)vorm aanwezig, waardoor het ook
wel ‘kunstmestvervanger’ wordt genoemd.
Maar die naam is misleidend. Ten eerste zit er
per ton vaak niet meer dan 10 kilo stikstof in.
Een oplossing van 1 procent dus, wat betekent
dat er behoorlijk wat liters moeten worden
versleept en emissiearm aangewend.
Ten tweede kan de stikstofwerking van MC nog
niet tippen aan die van kunstmest. Dat blijkt uit
vergelijkende proeven met KAS. Tussen 2009
en 2011 zijn er meerdere proeven geweest op
zowel bouw- als grasland. De stikstofwerking
van MC is op bouwland beter (84 procent) dan
op gras (58 procent). Waarom is nog onduidelijk. Het is in ieder geval een tegenvaller

voor de veehouderij. Want het idee was nou
juist om door het gebruik van MC niet langer
kunstmest te hoeven aankopen, terwijl er mest
moet worden afgevoerd. Bovendien zou het
aantrekkelijk zijn als MC een kunstmeststatus
krijgt, omdat het dan niet meer als dierlijke
mest hoeft mee te tellen in de boekhouding.

Snelle mest
Met digestaat heeft de akkerbouwsector al
enige jaren ervaring. De reststroom uit de
vergister is net even wat stabieler dan gewone
mest omdat een deel van de organische fractie
al is afgebroken. Hierdoor is het gehalte
organische stof iets lager en is een deel van de
voedingsstoffen al gemineraliseerd. Het staat
dan ook als snelwerkend bekend. Maar pas
op met zulke aannames, waarschuwt Venhuizen. „Je hebt net zo goed langzame digestaat
als snelle mest. Aardappelen reageren op
varkensdrijfmest vaak eerder dan op digestaat. Je kunt er eigenlijk alleen iets zinnigs
over zeggen als je laat analyseren. Alleen
een N-monster is niet genoeg. Je moet weten

welk percentage van de stikstof in minerale
vorm aanwezig is en welk deel nog organisch
gebonden is.”
Naast MC en digestaat zitten er talloze andere
producten in de pijplijn, afkomstig van tientallen verschillende technieken. Alleen al het
scheiden van mest in een dunne en dikke fractie
kan op verschillende manieren. Het eindproduct
verschilt sterk per techniek, maar ook per partij
mest die het proces in gaat. Volgens Venhuizen is het niet nodig om al die producten in
proeven te gaan testen. „In wezen is het allemaal mest. Het heeft alleen allemaal net een
andere samenstelling. Door het goed te laten
analyseren, kun je al aardig inschatten hoe het
werkt. Belangrijk is om een homogene partij te
hebben en goed te weten hoeveel erin zit en in
welke vorm. Je moet bereid zijn om te investeren in een iets duurdere bemonstering. Dan kun
je in principe iedere mestsoort inrekenen.”

Gulden middenweg
Nog makkelijker zou het zijn als je alle losse
mineralen uit de mest zou kunnen knippen X
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Anko Postma, beleidsmedewerker Akkerbouw bij LTO Noord:

‘Akkerbouw moet niet het afvoerputje worden’
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Anko Postma is beleidsmedewerker Akkerbouw bij LTO Noord en secretaris van de stuurgroep
van het Masterplan Mineralenmanagement (MMM). Binnen het MMM draait het om het slimmer
omgaan met mineralen, om zo teelten duurzamer en beter renderend te maken.

Zijn nieuwe mestvormen een kans of een bedreiging voor de akkerbouw?
„Een kans, mits de veehouderij en de akkerbouw goed weten samen te werken. Als de akkerbouw de
juiste vraag stelt, kan de veehouderij inzetten op juist die producten waar beide sectoren baat bij hebben.
Nu wordt er nog te veel vanuit het probleem geredeneerd. De akkerbouwsector moet niet het afvoerputje
worden van goed bedoelde initiatieven. Wij willen kwaliteitsproducten.”
Welke producten kan de akkerbouwsector goed gebruiken?
„In de Nederlandse akkerbouw is er vooral behoefte aan een bron van organische stof die weinig of geen stikstof en fosfaat bevat. Het meest ideaal zou daarom zijn als je mineralen en organische stof-fractie van elkaar
kunt scheiden. Dan kan een akkerbouwer zijn organische stof-balans verbeteren, zonder dat hij in de knel komt
met zijn gebruiksnormen. Dat zou een mooie manier zijn om de kwaliteit van de bodem op peil te houden.”
Wat doen jullie binnen het Masterplan Mineralen aan nieuwe mestvormen?
„Het Louis Bolk Instituut, PPO Lelystad en Agriﬁrm werken in opdracht van het Masterplan aan meer
inzicht in de beschikbaarheid van mineralen uit organische meststoffen voor het gewas. Zij bouwen
momenteel aan een universele rekentool waarmee telers in principe alle mestvormen kunnen inrekenen in
hun bemestingsplan. Daarnaast heeft het Masterplan aandacht voor het sluiten van kringlopen, zoals hergebruik van reststromen van industriële verwerkers zoals Avebe en Cosun. In het project BioNPK wordt
gekeken naar hoe je organische stof en nuttige mineralen gescheiden terug kunt winnen. Daarnaast werkt
het NMI samen met Alterra en Blgg AgroXpertus aan een overzicht van welke beschikbare mestproducten goed passen in de verschillende akkerbouwregio’s. Dat doen zij aan de hand van landbouwkundige,
economische, wettelijke, logistieke en milieukundige criteria. Op die manier willen we bijdragen aan een
meer vraaggestuurde mestverwerking.”

Volgens Agrifirm
zijn er op de
meeste gronden
mogelijkheden
om dierlijke mest
of aanverwante
producten in te
zetten.
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en er echte kunstmestvervangers van maakt.
Dat is het ideale plaatje dat vanuit het Masterplan Mineralenmanagement wordt geschetst
(zie kader). Maar of dat haalbaar is? Jaap
Schröder, die namens Plant Research International onderzoek doet naar nieuwe mestvormen, denkt van niet. „Via biorafﬁnage kun je
fosfaat, kali, stikstof en organische stof prima
van elkaar scheiden. Maar of dat betaalbaar
is, daar heb ik ernstige twijfels bij. Vroeger, op
de gemengde bedrijven, werd er een gulden
middenweg gezocht. De plant had het niet
volledig voor het zeggen en het vee ook niet.
Ook nu zullen de sectoren naar praktische
oplossingen moeten zoeken.”
Verder is het volgens Schröder technisch
prima mogelijk om mineralenconcentraat

nog geconcentreerder te maken. Elke stap
om er meer water uit te halen, kost echter
veel energie en dus geld. „Op een gegeven
moment keert de wal het schip.” Waarmee
hij bedoelt dat het vervoeren van het water
over de weg naar het land goedkoper is dan
het er eerst uit halen.

Robuust
De vraag is alleen of akkerbouwers dat ook zo
zien. Zeker op de klei leidt het gewicht van al
dat water snel tot bodemverdichting. Dat bleek
ook bij proeven met MC in aardappelen op de
klei van proefboerderij Westmaas in 2010. Daar
bleef de stikstofwerking beduidend achter als
gevolg van structuurschade.

Toch zijn er volgens de Agriﬁrm-man op de
meeste gronden mogelijkheden om dierlijke
mest of aanverwante producten in te zetten.
„Als je voor een systeem kiest, kies dan niet
iets wat nu even goed uitkomt, maar investeer
in een techniek die jaar in jaar uit werkt. Je
systeem moet robuust zijn. Er kan meer dan
je denkt. Ieder jaar heb je wel een kans, maar
dat is soms maar een paar dagen. Met een
eigen mestopslag zorg je ervoor dat je een
homogene kwaliteit hebt, met bekende gehalten, en dat je op de dagen dat het kan, direct
kunt doorstampen.” Waarmee hij de aanvoer
van losse vrachten absoluut niet wil diskwaliﬁceren. „Als je daar de ruimte voor hebt in je
mineralenboekhouding, dan kan dat soms een
heel aantrekkelijke optie zijn.” 
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Silo voor mest op maat
Maatschap Uneken Bos Hoving wil de aanvoer van dierlijke mest op haar akkerbouwbedrijf het liefst zo groot mogelijk houden. Het past ze goed en het
levert geld op. Maar het wordt wel steeds meer puzzelen om binnen de lijnen
van de mineralenwetgeving te blijven.
Voor die puzzel hebben ze sinds kort letterlijk meer ruimte. In het najaar van
2010 liet de familie een mestsilo bouwen met een capaciteit van 1.700 kuub.
Daar is deze winter 1.100 kuub varkensdrijfmest, 500 kuub rundveedrijfmest
en een tankwagen met spuiwater in gereden. Spuiwater is ammoniumsulfaat
dat ontstaat wanneer chemische luchtwassers met behulp van zwavelzuur
ammoniak uit de stallucht ‘wassen’. Omdat het zo rijk is aan zwavel, mag er
maar 1 ton per hectare van worden aangevoerd.
Hoving heeft de mix in de silo in overleg met adviseur Peter Begeman van
Agriﬁrm samengesteld. Agriﬁrm heeft daar een optimalisatieprogramma voor.
Hoving: „Met pure varkensdrijfmest voeren we al gauw te veel stikstof aan.
Je gaat dan al snel richting 7 tot soms wel 9 kilo per ton. Rundveedrijfmest
zit op ruim 4 kilo. Dat haalt het gemiddelde mooi naar beneden. Dat zit nu op
5,3 kilo. Het spuiwater heeft als voordeel dat de boel wat vloeibaarder wordt.
Ook komt er zwavel mee. Op deze manier zou je ook prima andere mestsoorten en restproducten in de berekening kunnen meenemen.”
De hoeveelheid fosfaat is net als bij de meeste andere telers beperkend
voor de aanvoer. Het berekende gemiddelde in de silo zit nu op ongeveer
2,3 kilo per ton. Hovings werkwijze is om vrachten te laten komen met
gehaltes die ongeveer bekend zijn. Aan de hand van de mestuitslagen, die
een week tot veertien dagen later volgen, telt hij de gehaltes op. Dan is het
een kwestie van optellen en delen door het aantal kuubs. Een mengmonster
neemt hij niet. De loonwerker pompt de mix een paar uur rond voor hij het
met de bouwlandinjecteur in de grond werkt. De giften die Hoving laat uitrijden, variëren tussen de 20 en de 28 kuub per hectare. Vorig jaar gaf hij zijn
bieten 125 kilo stikstof uit dierlijke mest en besloot hij om geen KAS meer bij
te strooien. Dat is hem prima bevallen. In zijn zetmeelaardappelen strooit hij
twee balen kunstmest (55 kg zuivere N) bij.

Hoving: "Met pure varkensdrijfmest voeren we al gauw te veel stikstof aan".
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