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Werken met de dunne fractie:
bekijk de mestketen
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Koeien & Kansen heeft ervaring opgebouwd met het scheiden van mest in een dunne en een
dikke fractie. De gedachte daarachter: de dunne fractie bevat meer minerale stikstof dan drijfmest en werkt daardoor sneller. De ervaringen zijn echter wisselend. Analyse van de mestketen geeft inzicht in de oorzaken.
Mest uitgescheiden in de stal wordt
opgevangen op de vloer, afgevoerd
naar een opslag, gescheiden en/of
vergist en aangewend op het land,
waarna een deel wordt opgenomen
in de plant. Deze route moet goed
in orde zijn. Stikstof uit dierlijke mest
werkt als het onderweg niet ontsnapt. De zwakste schakel is bepalend. Verbeteren vergt aandacht
voor details in de uitvoering.
Komen urine en mest op de stalvloer
bij elkaar, dan gaat stikstof uit urine
snel verloren als ammoniak. Snel de
urine afvoeren naar een afgesloten
put is dus voordelig. De mest kan
met een schuif van de vloer geschraapt worden. Maar wanneer de
schuif een te lange strook schoon
moet houden of versleten is, blijft
teveel mest achter en gaat stikstof
verloren. Dat wordt nergens in de
keten meer hersteld.
Bij mestscheiden streven we naar
een dunne fractie met een hoog
aandeel minerale stikstof. Een toename van het aandeel minerale stikstof in de dunne fractie ten opzichte
van drijfmest van 10% is haalbaar.
In Koeien & Kansen gaf eenvoudige
scheiding vaak, maar zeker niet altijd een bevredigend resultaat. Een
slecht scheidingsresultaat geeft
geen hogere stikstofwerking.
Een goed gesloten opslag is bij de
dunne fractie nog belangrijker dan

Koudwatervrees
‘Ik wil de keuken een andere
kleur’, zegt mijn vrouw. ‘Twee
muren donkergrijs en de kastjes
blauw’. ‘Oei, daar moet ik wel
even aan wennen’, probeer ik
tactisch te verwoorden. Want
nu is de keuken zo mooi licht.
Typisch geval van koudwatervrees? Misschien wel. Dat gebeurt in onze sector ook vaak.
We krijgen in beeld dat een
bepaalde maatregel winst oplevert. Minder verliezen naar het
milieu, betere benutting en dus
minder kosten. Maar… je moet
er wel wat voor doen. Iets anders dan je gewend bent.

De dunne fractie bevat meer minerale stikstof

bij ruwe drijfmest. Een gat in het dak
van de mestopslag kan daarom leiden tot teleurstellingen. In de dunne
fractie zit namelijk meer stikstof in
de vorm van snel vervluchtigende
minerale N (ammoniak).
Ook bij aanwending kan het voordeel verloren gaan. Op klei- en
veengronden wordt enthousiast geëxperimenteerd met het verdunnen
van drijfmest of de dunne fractie. De
mest zakt na aanwending sneller de
grond in. In maïs wordt dunne fractie
of mineralenconcentraat (een vloeibare N, K meststof met nauwelijks

organische stof) als kunstmestvervanger getest. Aanwenden gebeurt
echter vaak volvelds voor het zaaien
van maïs. Dat is een stap achteruit
ten opzichte van rijbemesting met
korrelkunstmest. Misschien zijn aangepaste aanwendingstechnieken nodig voor deze ‘nieuwe meststoffen’.

Denk bijvoorbeeld aan in juni
inzaaien van een vanggewas bij
maïsteelt. Dan staat er al een
lichte zode bij de maïsoogst.
Vroeg inzaaien zijn we niet gewend. Hoe moet dat? Gaat dat
wel goed? Kost dat niet te veel
tijd en geld?
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Een aantal Koeien & Kansen
boeren heeft het in 2012 geprobeerd. Natuurlijk moet je even
goed nadenken over de logistiek. Maar over het algemeen
zijn de resultaten erg positief.
In de meeste gevallen is er een
aardige graszode na de oogst.
‘Een goede basis voor verbetering van de bodemstructuur
en het organische stofgehalte’,
weet een adviseur mij te vertellen. Dit is bij veel meer maatregelen aan de orde. ‘Werp af die
koudwatervrees’, zou ik zeggen. ‘Het valt best mee’.

Pioniersgeest van Koeien & Kansen
Deze winter staat bij veel vergaderingen en bijeenkomsten de KringloopWijzer op de agenda.
De feitelijke uitrol van een instrument waar Koeien & Kansen al langer druk mee is. Ook een
van onze collega’s, Arno Captein, draait mee. Dat levert inzichten op voor onze organisatie
waarmee wij vele andere klanten weer kunnen helpen.
De vaste ingrediënten voor de mineralenboekhouding beperkte zich
jaren lang tot stikstof en fosfaat. Inmiddels laat Koeien & Kansen zien
dat er meer elementen zijn om rekening mee te houden. Een belangrijk
punt daarbij is de combinatie tussen

mineralen en euro’s. Waar de mineralen weglekken - of het nu gaat
om stikstof of fosfaat of ammoniak
- daar lekken ook de euro’s weg. Dat
merken wij in de bedrijfsbegeleiding
van onze klanten. Op basis van de
maand- of kwartaalrapportages die

Alfa voor haar klanten opstelt is er
een eerste handvat voor verbetering van het bedrijfsresultaat. Voor
de praktische invulling en concrete
acties pakken wij daar ook steeds
vaker de KringloopWijzer bij.
De komende tijd kijken we daarom
ook weer uit naar de volgende ontwikkelingen die op de sector af komen. Denk bijvoorbeeld aan CO2:
dat is in de wereld om ons heen een
veel groter issue dan in de landbouw.
Daar ligt een volgende uitdaging!
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En de keuken? Twee muren zijn
nu basaltgrijs. ‘Het is erg mooi,
laten we meer doen’, reageer ik
blij.
Michel de Haan,
projectleider

