MOGELIJKHEDEN MET
COMPOST- EN DIGESTAATPRODUCTEN
Met een productvoorstelling en een brainstorm ‘producten op maat’ organiseerde VLACO een
introductiedag compost en digestaatproducten. Voor onder andere de tuinaanleg en de
sierteeltsector werd nagegaan aan welke voorwaarden compost- en digestaatproducten dienen te
beantwoorden om te voldoen aan de behoeften van onze sector.
Jan Vancayzeele
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V Gedroogd digestaat is het restproduct uit biomassacentrales
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Gedroogd digestaat
Vooral rond het gebruik van gedroogd digestaat bleek dat
er nog heel wat mogelijkheden zijn voor de sierteelt en
groenvoorziening. Gedroogd digestaat, het restproduct uit
biomassacentrales, heeft een droge stofgehalte van ongeveer 80%. Het bevat ongeveer 2% N, 3,3% P2O5 en 2% K2O.
De fosfor en kalium zijn zeer goed beschikbaar, de stikstof
is dat in mindere mate. Ongeveer 25% is werkzaam in het
jaar van toepassing. Voor de meeste toepassingen levert
gedroogd digestaat een goede basisbemesting met traagwerkende stikstof.
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