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Inleiding
Sen in 1951 verrichte oriëntering over de stalmestbereiding en
bewaring in Nederland leerde, dat dit onderwerp door de- prakticus
in de- eerste plaats als een probleem van arbeida-economische aard
en in veel geringere mate als één van het voorkomen van verliezen
tijdens de bewaring gezien wordt.
Het is echter zonder meer duidelijk, dat het optreden van te
grote verliezen de. rentabiliteit van het gehele proces van de be
reiding en aanwending it] ongunstige zin beïnvloedt. Het streven
zal er dan ook steeds op gericht moeten zijn een bewaringsmethode
te zoeken, die naast gunstige economische en arbeidstechnische
mogelijkheden tevens een minimum aan verlies tijdens de bewaring
en aanwending geeft,
Sen bestudering.van de verschillende methoden van mestbewaren
leerde, dat de zgn, mengmestbewaring ( ook wel Schiedammer mest
of in Zwitserland GUlle genoemd), en waaronder verstaan wordt een
bewaring van een uit wisselende hoeveelheden samengesteld mengsel
van gier en faeces zonder stro, al of niet met variërende hoeveel
heden water verdund,beide bovengenoemde eigenschappen waarschijn
lijk beter in zich verenigt, dan de in Nederland meer gebruikelij
ke gescheiden bewaring, doordat de mengmestbewaring zich gemakkelijk laat mechaniseren. Het vraagstuk van de stalmestbewaring heeft
dan ook in hoofdzaak ten doel de vóór- en nadelen van de mengmestbewaring tegen die van de gescheiden bewaring af te wegen.
Ofschoon de gescheiden bewaring nog steeds het' meest algemeen
is in Nederland, ziet men toch het denkbeeld van een mengmestbewa-v
ringjsteeds «lieer veld winnen.
In verband hiermede werd het dan ook wenselijk geacht het vraag
stuk van de mengmestbewaring in het programma van onderzoek aan
het Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.1,0. op te ne
men, temeer, daar-in Nederland nog weinig gegevens beschikbaar
zijn.
Voor de vraagstukken van arbeidstechnische en economische aard
werd hiertoe de medewerking gevraagd en verkregen van het Insti
tuut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie ( I.L.R.) te Wageningen. Daar over deze onderzoekingen een afzonderlijk verslag zal
verschijnen, zal in dit rapport worden volstaan met de beschrij
ving van de resultaten van "een'aantal proeven met mengmest, welke
ons 'een inzicht geven in de verliezen, welke tijdens de bewaring
optreden. Het onderzoek heeft betrekking op bewaring van mengmest
een QpQfl kelder, zoals dit in het Westen van ons land veelal ga«?,
bruikelijk is.

De Bewaringsproeven to Heino
Opzet en verloop van de•proeven
Als plaats voor de proeven werd gekozen de proefboerderij
te Heino, daar hier alle hulpmiddelen aanwezig waren, welke
nodig.zijn voor het doen slagen van een stalmestbewaringsproef.
Uit de tegenwaarde fondsen, van de Marshallhulp werd een crediet
beschikbaar gesteld voor hét bouwen van een open gierkelder.
Op het bedrijf is een stal met 23 stuks vee aanwezig, welke
slechts weinig ligstro krijgen ( ca 1 kg. stro por dier per
dag). Deze hoeveelheid werd in verband met de proef het eerste
jaar nog tot de helft gereduceerd.
De faeces en gier werden in de groep verzameld, door de afvoeropeningon in do groep naar de gierkelder af te sluiten.
Het eventueel in de groep terecht gekomen stro werd uit de
mest verwijderd met behulp van een gre.ep, zodat de mengmest
practisch vrij van strodelen was.
Do mest werd dén maal per dag met behulp van de kruiwagen in
de" kelder gestort.
.....
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De kolder, welke een betonnen gierkelder van 40 m was, werd
weer leeggepompt met behulp van een electrisch gedreven centrifugaalpomp, terwijl de mest met een tank van 1000 liter naar
het land gebracht werd, alwaar, deze met behulp van een roteren
de gierverdeler uitgespreid word.
De bemonstering.
"Nadat het stro uit de groep verwijderd was, werden faeces en
gier met een schop goed door elkaar gemengd, zodat een homoge
ne massa ontstond. Vervolgens werd op een groot aantal plaat
sen met de schop een monster uit do groep genomen en in een
kruiwagen gedeponeerd. Dit verzamelmonster werd opnieuw door
geroerd en hieruit een fles van ongeveer 1 1. gevuld voor. het
onderzoek in Groningen. Do verzending geschiedde per trein,
•en wél ' expresse , teneinde de mogelijkheid .van zoekraken of gro
te vertragingen uit te sluiten.
Do bemonstering vond 3 maal per week plaats.
Tijdens het uitrijden werd het monster genomen uit de juist
gevulde tank. Daar de gebruikte pomp een centrifugaalpomp was,
werd do mest mooi gehomogeniseerd, zodat deze zich uitstekend
voor een bemonstering.leende. Uit elke tank worden 2 monsters
van rs 1. genomen.
De monsters van 5 tankwagons werden in een mandfles verzameld,
om het aantal te onderzoeken monsters niet te groot te maken.
Het wegen
.
Ofschoon de mogelijkheid bestond de hoeveelheid ingereden mest
te meten en het s.g. van de monsters te bepalen, werd er de
voorkeur aan gegeven de mest in de kruiwagens te wegen, daar
hot meten aanleiding geeft tot grote fouten, in verband met de
grote oppervlakte van de kelder en de slechts geringe niveaustiiging per dag.
Elke kruiwagen word onder een weegbok met klokunster gereden
( weegvermogon 200 kg*) met behulp van 3 kettingen hieraan be
vestigd en, door hot overhalen van oen hefboom, enige centime
ters van de grond getild en gewogen. Met de lege kruiwagen werd
eveneens enige malen per dag zo gehandeld.
Voor het uitrijden van do mest was oen weegbrug van 10 ton
weegvermogon beschikbaar. Het gewicht van elke wagen werd vast-

- 3 gostold, zowel vol als leeg. Voor de lege wagens is dit nood
zakelijk, daar-het een enkele maal voorkwam, dat de tank slechts
gedeeltelijk leeggereden werd, doordat er een verstopping bleek
opgetreden te zijn.
Hot gewicht van de wagens, bij dón verzamelmonster behorend, .
werd opgeteld en als basis voor de verdere berekeningen van de
balansen gebruikt,
3

De gebruikte kelder en pomp
a De Kolder
De kelder, welke speciaal voor deze proeven gebouwd werd,
was een normale betonnen gierkelder van 40 m*, echter zonder
betonnen .deksel.
Het is echter achteraf gebleken, dat dit type kelder voor
een mengmestbewaring minder geschiet is. Ten eerste heeft de
bodem van een gierkelder een onvoldoende helling voormengmest.
Het gevolg is, dat de.mest, welke op het laatst taaier wordt,
te langzaam naar do pomp toevloeit. Deze helling moet ten minste
..20-30 cm ^ per meter bedragen. Ten tweede is er in de kelder een
steunbalk aangebracht, teneinde het in elkaar drukken van de le
ge kelder, bij' hoge grondwaterstanden, te voorkomen. Deze ^ steun
balk veroorzaakte moeilijkheden' bï j hét mengen en Toeren in de
ïcelder, doordat hij de kelder praktisch in 2 delen verdeelde, >
Het open zijn van de put gaf het grote voordeel, dat men ge
makkelijk in de mest. kon roeren en goed kon zien wat er gebeur
de. Anderzijds levert een dergelijke put door zijn diepte (1.SOm'
gevaar op voor mens en dier, zodat het noodzakelijk is een vol
doende hoge afrastering te maken, die echter voor het uitrijden
gemakkelijk moet zijn te verwijderen.
Sen, ander nadeel kan zijn, dat een open kelder overlast van
vliegen bezorgt. Ofschoon dit bij deze proeven niet het geval
was, werd er.dén jaar overlast van een ander onbekend organis
me ondervonden, dat echter helaas niet nader gedetermineerd
werd.
Foto 1 geeft een beeld van de door ons gebruikte kelder,
b De pomp,
Tijdens de bewaring treedt er een ontmenging van de mest op
in faeces ( welke boven komt drijven) en gier. De faeces vormt
een laag, welke»afhankelijk van de verhouding faeces-gier in de
mest, 25 tot 50 cm. dik kan zijn en door zijn taaiheid moeili jk' heden veroorzaakt bij het uitrijden ( Foto 2). Bij de laatste
proef was de laag ca 60 cm, dik en zo stevig, dat een grote her
dershond over de mest kon lopen,
Wordt de gier onder de mest weggepompt, dan zakt de laag fae
ces op de bodem. Het is dan, door de grote diepte van de put,
een moeizame arbeid de mest op een wagen te laden. Het vooraf ;
afscheppen van de laag, zoals dat het eerste jaar door ons ge
daan werd, daar slechts over een normale gierpomp beschikt kon
worden, gaat eveneens lastig en vraagt veel tijd. Bovendien
gaat het voordeel van de mengmestbewaring in deze gevallen voor
een' groot deel verloren. Men zou dan beter een gescheiden bewa
ring kunnen toepassen.
Het is dus noodzakelijk de mest eerst te homogeniseren, al
vorens met het uitpompen te beginnen. Men moet dus in de put be
schikken over een roerinrichting of over een pomp, die zowel
mengen als pompen kan.
De constructie van de pomp moet bovendien zodanig zijn» dat

hij in staat is eventuele strodolcn, «elke in mengmest altijd
nog aanwezig zijn, te verwerken zonder dat verstopping op
treedt.
De;capaciteit van de pomp moet ca 300-500 1 por minuut zijn.
Is'de menging onvoldoende geweest, dan zal de>eerst uitgepempte nest dunner zijn dan do laatste, 'omgezien van het hieruit
voortspruitende nadeel', dat dó samenstelling van de mest tij
dens'het uitrijdon'verandert,'loopt bovendien de capaciteit
vrn de pomp achteruit.
De door ons in hut laatste jaar gebruikte raostpomp bleek in
derdaad g-on voldoende menging tot stand te brengen,' wat • ge
il ooit olijk toegeschreven moet worden aan hot feit,- dat nogal
eens verstopping optrad door strobestanddelen, zodat het roe
ren tijd'.ns'hot loogrijdon van do wagons gestopt werd, om niet
te voel tijd te verspelen mot hot verwijderen van do stroproppon.
Do figuur 1 duraonstoort nooi hot stijgen van het droge stofgohalto, waardoor do nost stoods dikker on taaier wordt. In clc<1 , figuur zijn de nummers van do- monsters, in de volgorde waar
in dose genomon zijn, afgezet tegen hot droge stofgehalte van
hot monstor. Hot blijkt nu dat, naarmate de kelder loger wordt,
hot droge stofgohalte stijgt, tenslotte word do viscositeit van
do mest zo groot, dat hot pompon .to veel tijd vroeg en word or
wat••r toegevoegd om hot drogo stofgohalte on daarmc ; de visco
siteit woor te vorlogen.
ö'iguur 2 toont de toeneming van de pomptijd, "ostte het panvankeli Jk~ 2-3 minuten om eon tank van 10Ó0 1 vol te pompon, te
gen hot einde, voor do watertoevooging, nam dit ca 20 minuten
in beslag. ?ïa de wat orto ovo ogi'ng nam de c~pp citoit ,accr behoor
lijk toe. we lijn,'welke door de punten getrokken word, wil pi
locn oon indruk geven van hot verband tussen pomrtijd on droge
sfofgehv.lto en 'vil niet de pretentie hebben geheel juist te
y.
zijn, drr-.r slechts 3 punten tor beschikking staan.
'We laatst uitgereden m-.st kc.n .zo dik worden, dat deze onvol
doende snol toevloeit, waardoor do pomp lucht gaat aanzuigen,
hetgeen nog eens oon extra ca.pncit'itsvermindering geeft. Br
moot dan ook zorg voor gedragen worden, dat het pomphuis ßteeds
voldoondo diep onder de mest staat, Daartoe moet in de bodem
van do kolder aon voldoende grote put zijn, waar het pomphuis
in gowlaatst km word on. '
'anncor aan do bovengenoemde factoren geen of onvoldoende
aandacht wordt geschonken, zal een groot doel van do arbeids
besparing bij de mengmostbewaring woor verloren gaan, hetgeen
'onherroopelijk tot teleurstelling zal leiden. Kon goedo pomp is
dan ook een van de essentiële onderdelen van de mengmostbewa
ring.
'Üï b'ow rings duur .
Dó bowaritigscluur lieten wij aanvangen in hot'midden van de
inrijporiodo, in afwijking van wat in do litteratuur meestrl
het geval#is. Daar laat men do bewaringsduur in de regel na af
loop van de inrijporiodo beginnen, hetgeen een bezwaar is, wan
neer deze periode lang is, aangezien er dan reeds verliezen
kunnen zijn opgetreden.
Door de bewaringsduur in het midden van do inrijperiode te
laton aanvangen zullen de verliezen, die in het vóór dat mo
ment roods ingereden deel van de mest zijn opgetreden, bij
benadering gecompenseerd worden door .de onvolledigheid van de

_ 5 bewaringsduur van het pas later ingereden deel.
Daar slechts "beschikt kon worden over één open put, kon elk
jaar slechts dén proef genomen worden. Deze ernstige beperking
deed de vraag naar voren komen, of bij een herhaling dezelfde
bewaringsduur gekozen moet worden, hetgeen, zoals uit de litte
ratuur, blijkt , door vele onderzoekers gedaan wordt, of niet.
Het bezwaar van een herhaling met dezelfde bewaringsduur is,dat
men op die manier niet het verband tussen bewaringsduur en ver
lies leert kennen. Bij een herhaling met verschillende bewarings^tijden is dit wel het geval, als deze tijden voldoende ge
varieerd worden.
Door ons werden tenslotte gekozen 3-bewaringstijden in enkel
voud n.l.:
in 1952
4,5 maand
in 1953
9
maande
in 1954
7
maande*,
In 1952 werden naast, elkaar genomen één proef in een open en
één in een gesloten kelder, waarvoor in het laatste geval een
goed gesloten betonnen gierkelder gebruikt werd.
Daar het droge stofverlies weinig of niet beinvloed zal wor
den door het al of niet gesloten zijn van de kelder, werd in
1952 de proef dus eigenlijk in 2-voud genomen, wat deze groot
heid betreft; voor stikstof geldt dit echter niet, aangezien de
stikstofverdamping groter zal zijn in een open dan in een ge
sloten kelder.
Resultaten der proeven.
Productie aan mengmest
Daar de productie aan mengmest gewogen werd, kon berekend
worden hoe groot deze gemiddeld per dier per dag geweest is.
Hierbij is niet inbegrepen de met het stro verwijderde faeces
en gier. Do volgende producties per koe werden gevonden.
per dag

1952
39 kg

per stalpér"' o^e
( 180 dagen) 7,2 ton

1953
30 kg

1954
31 kg

5,4 ton

5,6 ton

Deze resultaten kunnen vergeleken worden met andere op deze
proefberderij verkregen gegevens over de productie aan mengmest,
stalmest en gier in de jaren 1936, 1937, 1939, 1941 en 1943.
Deze proeven, welke echter geheel buiten de boven-beschreven
proeven staan, werden gedeeltelijk geplubiceerd in !f Het kort
verslag over de Proefvelden in Overijsel 1939 (1) s, terwijl meer
uitvoerige gegevens ons welwillend ter beschikking werden ge
steld door de Heer ?. Oosterveld. bedrijfsleider van de proefboerderij. . .
Productie in kg per dier per dag
mengmest.
gier
stalmest

'36
'37.
•'3.9 - '41
38 .
48 .
46
45
26 , , 15,
15 .
22 ,
23 . 24 .
21
25

'43
41
20' (.s
- ' 24 r ' *

Uit deze cijfers. blijkt, dat de som. van stalmest en gier goed

overeen stemt mot de productie r.an mengmest ( r.lle 3 groothedet
werden onafhankelijk van elkaar bepaald), uitgezonderd in de
winter 1938-1939» toen de mengmestproductie 10 kg groter was,
dan de som van faeces en gier. De gemiddelde productie ar.n men|
mest bedroeg over dezo reeks van jaren ca 44 kg.
Vergelijkt, men deze. cijfers met die uit de jaren 1952 t/m 19,
dan .blijkt, dat de productie do laatste twee jaar wel zeer laa|
geweest is. De oorzaak ligt waarschijnlijk in het feit, dat de
laatste twee jaar een groter deel-van de mest en gier met het
stro verwijderd werd dan in de voorafgaande jaren. In 1954 were
zowel de mengmest gewogen, als het toegediende stro en de met
het stro verwijderde faeces en gier. Per koe per dag bedroegen
deze hoeveelheden:

stro
Q,9 kg
uit groep verwijderd
13
kg
in de kelder ingereden 31
kg
Telt men nu bij do in de kelder ingereden mengmest op, de hoeveolheic|welke van te voren naar de mestvaalt werd gebracht, ven
minderd met het zich daarin bevindende stro, dan vindt men een
totale productie aan faeces en gier van 43 kg. Deze productie
.ligt dus ongeveer op hetzelfde niveau als in de jaren 1936 t/ra
1943.
Hieruit wordt het dus duidelijk, dat de productie aan mengmei
in de praktijk vooral zal afhangen van de vraag, welk deel van
de vaste mest en de gier met het stro naar de mestvaalt zal woi
den gebracht, In 1954 was dit in ons geval ca 30 %,hetgeen rij
kelijk veel is.
Stelt men de productie aan mengmest per koe per. dag op ca 44
kg en neemt men aan dat in de praktijk minimaal 15 1° van de feu
ces en de gier met het stro uit de groep verwijderd worden, dat
zal de productie aan mengmest ca;2^.44 = 37 kg per dier per dag
bedragen of por stalperiode van ISO dagen ca 6f ton. •
Do conclusie dat de mengmestkelder per koe dus een inhoud vai
ca 6,5 - 7 nP moet hebben is zonder meer niet juist, daar dit
nauw samenhangt met het meest gunstige tijdstip van uitrijden
van de mest. 'Vel zullen de investeringskosten voor een.mengmesl
kelder in het algeçeen hoger liggen, dan voor een gierkelder,
waarvoor 2,5 - 3 m^ per koe als overeenkomstige standaardmap/t
genomen wordt. Hier stuit men dus op een nadeel van de mengmesl
bewaring.
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Samenstelling van de mengmest
De samenstelling van de mengmest in onze 'proeven te Heino is
in onderstaande tabel I weergegeven. Ofschoon een berekening oj
droge stofbasis een betere mogelijkheid tot vergelijking zou gc
ven, hebben wij, ten gerieve van de praktijk, de gehalten op dc
natte stof berekend.
Tabel I

mengmest ^
bij inrijden
bij
1952 1953 1954
1952
droge stof
12.2% 11.6% 10.7% 10.0%
stikstof ( totaal) 0.44 0.49 0.45
0.40
koolstof ( totaal) 4.16 4.29. 3.72- 3.44
C/N (koolstof/stik*\9.9
8.8
8.3
8.6
K2Ö ( totaal) SXÖ1;0.67 0.63 0.58
0.63,,
P2Q5 (totaal)
0.13 0.22 0.14
0.12?
organische stof
7.2
7.5
6.6
5.5

1

uitrijden
1953 1954
7.4% 7.1%
0.35 0.32.
2.69 2.50
7.6
7.8
0.51 0.45
0.16 0.10
4.7
4.0

sïs.l~ gier
mest
gemiddelde
23.2% 276 %
0.45
0.32
6.7
0.5
15.- /1.6
0.49 /0.81c
0,26 / 0.02:>
13.6/ 1.0

Ter vergelijking van de samenstelling van mengmest, zijn in
de "tabel ook opgenomen de gemiddelde overeenkomstige grootheden
van stalmest en gier, welke werden ontleend aan d£ la Lande
Cremer (2).
Zowel uit het gehalte aan droge stof en organische stof als
uit•de C/N verhouding blijkt, dat mengmest een positie inneemt
tüssen die van stalmest en gier in. Dit is ook het gevr.l wat
betreft het gehalte aan kali en fosforzuur, hetgeen overigens
duidelijk is wanneer bedacht wordt,, dat mengmest een mengsel is
van stalmest ( zonder stro ) en gier. Dr.t de gehalten in de
uitgereden mengmeat lager liggen dan in de ingereden mest,
wordt veroorzaakt door de watertoevoeging bij het uitrijden en
•door het hemelwater, dat in de kelder viel.
Be verschillen in samenstelling tussen de ingereden mesten in
de drie verschillende jaren zijn niet groot'en zullen waar
schijnlijk aan de spreiding, die normaal zal optreden toege
schreven moeten worden. Het kaligehalte geeft een dalende ten
dens te aien, maar wanneer het gehalte op de droge stof bere
kend wordt, blijkt deze tendens veel zwakker te zijn, zoals uit
de volgende cijfers blijkt:
% KpO in de droge stof

1952
1953
1954

"

5,49 %
5,43 %
5,42%

Wel onderscheidt de mengmest zich van d'e stalmest door een
hoger koolstofgehalte in de organische stof, zoals blijkt uit
de volgende cijfers':'
Stalmest
mengmest

Koolstofgehalte in de organische stof. •
49,3 % •
1952
57,8 %

1953
1954

57,2 /O
56,4 %

Daar de organische stof in mengmest alleen uit de faeces
stamt, maar bij stalmest ook nog uit stro, dat een hoog cellulosegehalte heeft, is dit verschil verklaarbaar. Immers tijdens
het verteringsproces in de voormagen van het rund en in het
darmkanaal zal hier een groot deel van de cellulose verdwenen
zijn en de moeilijk verteerbare organische stof ( lignine) op
gehoopt worden.
Beschouwt.men de verhouding, waarin de elementen P-N en K
voorkomen in de 3 verschillende mestsoorten dan vindt men het
volgende:
P2°5
K2O
Nt
gier
stalmest
mengmest
gras

1
1
1
1

13
1,8
2,9
3

32,4
1,9
4
4

. Vergelijkt -men deze verhoudingen met die in gras, dan blijkt,
dat de verhouding van de 3 elementen in mengmest veel harmo
nischer is, dan in sta-l»a«e±—en. gier, hetgeen als één van de voor
delen van-de mengmest-bereiding kan worden genoemd, ofschoon
dit geen doorslaggevend argument voor de mengmestbewaring is,
waar de bemesting toch steeds door kunstmest gecompleteerd
wordt, '/el echter wordt het bezwaar ondervangen, dat de gier,
met het hoge kaligehalte, niet bij het bedrijf opgehoopt wordt,

- s -

wat echter bij een rationele bedrijfsvoering niet behoeft voor
te komen..
Opgemerkt zou kunnen worden, dat het organische stofgehalte
van mengmest ca 70 % lager ligt dan van stalmest en dat hier
door de bemesting met organische stof in het gedrang zou kun
nen komen. Dit is echter, niet juist, daar het organische stofniveau bepaald wordt door de totale hoeveelheid organische
stof, welke op een bedrijf beschikbaar komt. Door over te gaan
van een gescheiden bewaring op mengmest, verandert deze hoeveel
heid niet, tenzij daarbij geen of minder stro als strooisel
gebruikt zou worden.Hier is echter, met het oog op de melkh-,
c:. do. voorziening vc.11 een warme'ligging voor de
dieren, weinig knns o.p_,
_
Belangrijk is verder nog de vorm waarin de stikstof in meng
mest voorkomt, in verband mot het optreden van stikstofverliezen door vervluchtiging tijdens de bewaring en aanwending. Een
inzicht hierin geven de proeven, welke in de jaren 1936-1938,
op de proefboerderij te Heino (1) genomen werden. Aan de hand
van de gegevens kan worden berekend, welk deel de ammoniakstikstof van de totale stikstof uitmaakt.
% N-amm,
stalmest
mengmest
gier

30
50'
94
Het blijkt dus, dat het percentage ammoniak-stikstof stijgt,
naarmate het gier-aandeel in de mest groter wordt. Daar de
stikstof in de vorm van ammoniak, in de gier aansprakelijk is
voor de stikstofverliezen tijdens het uitbrengen, is het duide
lijk, dat uit mengmest gemakkelijk meer stikstof zal vervluch
tigen, dan uit stalmest. Het zal dus goed zijn bij de aanwen
ding van mengmest dezelfde normen aan te leggen als voor gier
gelden nl. door deze bij koud of regenachtig en windstil weer
uit te rijden. Het verdient zelfs de voorkeur de mengmest vlak
voor een regenperiode uit te brengen, zodat de mest geen»korst
op de graszode gaat vormen en snel
de grond ingespoe]
wordt.
De verliezen
Onderstaande tabel II geeft de verliezen weer zoals die in
de afgelopen 3 jaar gevonden werden in de open en de gesloten
put, berekend uit de hoeveelheden in- en uitgereden mest en
de gehalten vermeld in tabel. I. De verliezen (-teken) en de
winsten (+teken) zijn uitgedrukt in procenten van de oorspron
kelijk aanwezige hoeveelheid.
Tabel II

Verliezen in mengmest.

gesloten
iceiaer
kelder
4ï maand
1952
droge stofvorl ies
stikstofv erlies
koolstofverlies
kaliverlies
fqsforzuurverlies

+

11,2

2,0

13,4
+

0,1
1,0

open kelder
4i maand 7 maand 9 maand
toko
1 at;-*
-i nc/i
1952
1933
1954
15,7
7,5
14,9

1,8
4,1

13,1
6,3
12,0
+ • 1,5
5,1

18,7
7,6
19,5
+
5,0

6,0

- 9 Daar er geen verlies door mestwater plaats kon vinden ( de
kelder was waterdicht), geven de kali- en fosforzuurverliezen
een indruk van de gemaakte proeffouten. (Kali en fosforzuur
gaan niet door verdamping verloren, zoals stikstof en koolstof).
Het blijkt, dat de gemaakte fout maximaal ongeveer 6 % abso
luut geweest is. Gezien de vele foutenbronnen in een dergelijke
proef, kan deze fout, absoluut genomen, niet groot genoemd wor
den, maar in verhouding tot de geleden verliezen zijn de fouten
vrij aanzienlijk, daar de verliezen over het algemeen zeer laag
zijn.
Zo kan men dan reeds terstond de conclusie trekken, dat bij
de mengmestbewaring slechts geringe vérliezen optreden, hetgeen
een,der voornaamste voordelen van deze werkwijze is» Echter een
nauwkeurige bepaling van die verliezen is bij bovenstaande
proefopzet niet mogelijk. De fouten bestaan trouwens uit 2 de
len, nl. uit de fout in de droge stofbalans en uit die van de
desbetreffende componenten ( Nt, K2O of P2O5)» • daar de balan
sen berekend werden op basis van de in- en uitgerekende hoeveel
heden droge stof.
Do verliezen aan droge stof en stikstof bij verschillende be
haringsduur kunnen het best vergeleken* worden, door de waarden
grafisch uit te zetten, bij voorkeur op enkel logarithmisch
papier, daar ons uit andere proeven gebleken is, dat het ver
band tussen de logarithme,van het droge stof-, respectievelijk
stikstofverlies en de bewaringsduur na de eerste 3 maanden
practisch rechtlijnig is. In fig. 3 zijn de verliezen uitgezet
op enkel logarithmisch papier"( T-r.s1 logarithraisch). Men ziet
dus wederom hoe gering de verliezen zijn zelfs in een open put,
In de gesloten put zal het stikstofverlies zelfs praktisch nul
zijn, hetgeen ook blijkt uit de balans waar een winst van 2 %
gevonden wordt.
Opgemerkt moet nog worden, dat de kaliverliezen bij de open
put alle positief ( dus winsten) zijn en de fosforzuurverliezen
alle negatief (verlies). Dit is merkwaardig en zou wijzen op
systematische fouten. Sen ander merkwaardig 'feit is nog, dat
de fout in de kali- en fosforzuurbalansen stijgt naarmate de be
waringsduur langer wordt. Waarschijnlijk zal dit een toevallige
samenhang zijn..
In de Zwitserse litteratuur werd slechts één proef gevonden»
welke ook de verliezen in "Gulle" geeft voor een open bak. Het
blijkt, dat het verlies hier gedurende 3 maand bewaren ook
praktisch nihil geweest is.
Uit deze proef van Grete (3), uit 1888, kan men de verhouding
stikstof-kali berekenen. Indien er een stikstofverlies optreedt,
zal deze verhouding gaan dalen, daar er geen kali verloren gaat,
Fig. 4 laat de samenhahg zien tussen R^/KgO verhouding en de
bewaringsduur in'de proef van Grete. Ofschoon de spreiding van
de waarden zeer groot is, kan toch wel geconcludeerd worden, dat
deze praktisch geen neiging tot daling vertonen, hetgeen wijst
op zeer lage stikstofverliezen.
Deze resultaten bevestigen de bovenstaande conclusie, dat de
verliezen bij bewaring van mengmest gering zijn. In een geslo
ten kelder treedt feitelijk alleen een droge stofverlies op va
riërend van 11-16 fo, terwijl bij een open put tevens nog een
stikstofverlies van ca 7 $ plaats vindt. Dit stikstofverlies
behoeft niet tijdens de bewaring opgetreden te zijn, maar kan
bf tijdens het inrijden zijn ontstaan bf het gevolg zijn Van het
intensief roeren in de kelder bij het uitpompen. Het horizontale
verloop van de stikstoflijn in fig. 3 wijst hierop.

De werking van mengmest
Een uitgebreid onderzoek hierover, zoals dat voor de werking
van-stalmest gedurende de laatste 50 jaar is geschied, heeft
voor mengmest in Nederland niet plaats gehad.
Volgens Zwitserse resultaten van Gisiger (4) kunnen het fosforzuur en de kali uit mengmest voor de volle 100 % in reke
ning gebracht worden, hetgeen overee.nkomt met het advies dat in
Nederland voor stalmest wordt gegeven. Met de stikstofwerking
is het echter anders gesteld.
In 1954 werd een potproef met mengmest, welke werd- samenge
steld uit een monster faeces en gier afkomstig van de proefboerderij te Heino, genomen. De mengmest werd verkregen door
menging:ven faeces en gier in gelijke gewichtsverhoudingen.
Door bok gier en faeces in de proef op te nemen kon de stik
stofwerking van de mengmest en faeces vergeleken worden met
die van gier, waarvan de stikstofwerking dus op 100 % aange
nomen werd«,
Het blijkt uit fig. 5, dat onze resultaten goed overeenstem
men met die van eerr*öW?cQnkomstige potproef van Gisiger (4).
In deze figuur zijn op de horizontale as uitgezet de verhou
ding, waarin faeces en gier gemengd werden, terwijl vertikaal
de stikstofwerkingsco'öfficient' in % van die van gier zijn uit
gezet.
De figuur.5 demonsteert, dat naarmate de mengmest meer fae
ces bevat de stikstofwerking afneemt van 100 % voor gier tot
40
voor faeces (=klare mest). Deze proeven hebben betrekking
op potproeven, waarbij de kali en het fosforzuur in alle pot
ten op een gelijk niveau gebracht werd, ofschoon er verschil
len in niveau bestaan kunnen hebben tussen onze proef en die
van Gisiger.
In 1952 werd met mengmest uit de gesloten- put een proefveld
aangelegd met stoppelknollen. .De stikstofwerking van de' meng
mest bleek 88 >6 te zijn geweest ten opzichte van kunstmest
(kas). Met mest uit dezelfde put werd ook een potproef genomen
met snijmoes; waarin een stikstofwerking ten opzichte van
kunstmest (ammoniumnitraat) werd gevonden van 43 %>
Ofschoon hiervoor aanvankelijk geen verklaring kon worden ge
geven, daar het verschil in gewas moeilijk voor zulke grote
verschillen in^ stikstofwerking aansprakelijk gesteld kan wor
den, kan dit thans wel op grond van de resultaten van fig. 5.
Het bleek namelijk, dat de mengmest voor het bouwlan9T~gS^~ *
bruikt een droge stofgehalte vao:.slechts 3 % had en' die voor de
potproef van ca 14 fo. De oorzaak van dit verschil ligt in de
zeer onvoldoende menging van de mest in deze put.-In het eer
ste geval was de mengmest in het begin van het uitrijden geno
men en bestond overwe-gend uit gier, terwijl in het tweede geval
eon van de laatste monsters gekozen werd, welk monster de con
sistentie van faeces had.
Men kan dus de algemene conclusie trekken, dat de stikstof
werking van mengmest geheel afhankelijk zal zijn van de verhou
ding waarin faeces en gier in de praktijk gemengd zullen worden.
Stelt men de faeces productie op 30 kg per dier per dag en de
gierproduct'ie op 15 1, terwijl verondersteld wordt, dat ca 5 kg
faeces per dier per dag en 2§ kg gier met het stro uit de groep
verwijderd wordt, alvorens de rest als mengmest in de kelder te
schuiven,.- dan heeft men een verhouding van 25 delen faeces op
12§ delen, gier of een mengmest met 66 % faeces en 33.$ gier.
Volgens fig. 5 zou men de stikstofwerking dus gemiddeld op 55 %
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kunnen stellen, indien de werking van gierstikstof op 100 $ ge
steld, wordt. In dit cijfer is geen nawerking van mengmest be
grepen. De werking van de gierstikstof zal in potproeven in de
regel overeenkomen met die van kunstmest, daar hierbij de gier
direct ondergebracht wordt en er dus praktisch geen stikstofverlies door verdamping zal optreden, hetgeen bij veldproeven
over het algemeen niet het geval zal zijn.
Gegevens over de working van mengmest-*stikstof op grasland
ontbreken nog volkomen.
'U j het nemen van proeven met mengmest is het van belang niet
alleen het gehalte aan N,'P205 en K^O' te kennen, maar ook het
gehalte aan:droge stof, om tot een juiste interpretatie van de
gevonden stikstofwerkingsco'êfficient te kunnen komen.

- 12 De tijd van aanwenden.

Ofschoon de in dit hoofdstuk vermelde resultaten geen betrek
king hebben op eigen onderzoekingen, menen we toch dit onder
werp te moeten behandelen, daar, zoals reed's eerder werd opge
merkt, het meest gunstige tijdstip van aanwenden een belangrij
ke factor is in verband met de grootte van de benodigde kelder
ruimte per koe,
Met betrekking tot dit vraagstuk zijn door de consulentschap
pen N-Holland (5), Utrecht (6) en Friesland (7) in de jaren
1940 - 1943, enkele zeer eenvoudige proeven op grasland genomen.
Bij deze proeven werden de volgende objecten vergeleken:
le geen organische bemesting
2e verse mengmest "dagelijks" aangewend
3e mengmest bewaard tot Maart-April
4e faeces en gier gescheiden bewaard tot Maart-April
Bij object 2 vond de bemesting op het proefveld plaats op één
bepaalde dag of althans binnen enkele dagen. De bewaringsduur
bij de objecten 3 en 4 bedroeg ca 4 maanden.
De data waarop de mest werd aangewend waren:
proefveld Nû

object

1940/1941

1941/1942

1942/1943

N-Holland (NH 295)

2
26t/m30 Nov. 25t/m29 Nov. 30 Nov,
22 Maart
3
13 April
30 Maart
22
Maart
4
14 April
31 Maart
Utrecht (U214, U293)
2
11 December
22 Dec.
12 Maart
16 Maart
3
—_—
12 Maart
4
17 Maart
Friesland (WF 352)
2
10 December
....
31 Maart
3
--31 Maart
4
De volgende tabel III geeft de opbrengsten van 2 sned.en weer,
in kg droge stof per are (= q/ha).
—— —

— — —

• —-

— «...

Tabel III
object
proefveld N°
NH 295

jaar
40-41
41-42
42-43
40-41
42-43
40-41

9 9

U 214
U 293
&
WF352'
gemiddeld

1

2

56,4
47,8
62,8
50,8
52,4
47,5
53,0

4

63,6
53,7
67,8
56,5
61,9
49,5

3
62,4
54,5
69,4
56,1
61,9
49,1

65,2
54,5
70,6
57,9
62,4
51,4

58,8

58,9

60,3

+ Deze cijfers zijn omgerekend op droge stof onder aan

name, dat het gras ca 16 % droge stof bevatte.
Het blijkt uit de cijfers, dat er nauwelijks verschillen zijn
opgetreden tussen de totaal gemiddelden per object, terwijl de
gemiddelde opbrengstniveau'sder proefvelden, welke meestal 5
herhalingen bevatten, onderling sterk verschillen.
Ofschoon in de proefveldverslagen aan dergelijke verschillen
nog wel waarde gehecht wordt, kan op grond van een van buiten
ingevoerde proefveldfout, het tegendeel getoond worden. Uitgaan
de van proefveldresultaten van Frankena (13) kan aangenomen wor
den, dat de variati e-co'óffi ci ent per veldje ca 5
is, een waarde, die gemiddeld aan de lage kant ligt.

- 13 Object 1 buiten beschouwing latende, kan de fout van de to
taal gemiddelde» per object berekend worden op -5
. 59 ,3 =
V
0.54 q/ha.'
5TT 1000
" 'Sen object zal dus geen aantoonbare reactie .gehacr Hebben, in
dien de.-gemiddelde opbrengst binnen het traject 59,3 + 1,08
q/ha valt, hetgeen bij de objecten 2, 3 en 4 het geval is.
Een a.nder beeld geeft een proef genomen op de proefboerderij
te Heino in 1939.
Hier werden de volgende opbrengsten gevonden:
tijdstip van aanwenden
5 December 23 Januari 6 Maart 3 April
opbrengst kg/a droge stof
26,9
30;,9
34,2
37,7
In tegenstelling met de bovenbeschreven proeven, werd hier
een.duidelijke aanwijzing verkregen, dat aanwending in Decem
ber slechtere resultaten kan geven dan-in April.
Deze Nederlandse resultaten kunnen vergeleken worden met die
•van de Zwitserse onderzoeker Truninger (8). Deze vermeldt enige
resultaten van Liechti en hemzelf"over de aanwending'van:mengmest.
„
In fig, 6 zijn de uitkomsten van de-proeven van Liechti en
Trunln^r1 un van de Nederlandse proeven • bi je enge bracht". _ Baar \
de opbrengstniveau's in de. verschillende proeven verschillend
waren, zijn de" resultaten door ons tot een-zelfde niveau her
leid , en wel tot het gemiddelde niveau
van alle proeven tesamen.
Het blijkt onmiskenbaar, dat er een kleine stijging is in op
brengst van November tot April, welke echter slechts gering is.
Men ziet ook, dat de resultaten van liechti en Truninger (8)
uitstekend mot die, welke in Nederland'verkregen werden, over
eenstemmen.
•
•
; Sen verschil tussen de Zwitserse en Nederlandse proeven is,
dat bij de Zwitserse proeven in Januari-Februari meestal over
de sneeuw heen gegierd werd, terwijl bij de Nederlandse proe
ven de sneeuw, eerst verwijderd werd.
Daar er geen gegevens bekend waren over de invloed van het
gieren over een besneeuwd en onbesn^euwd oppervlak, werden door
Truninger. (8) hierover een aantal proeven genomen. De volgende
tabel V geeft de verkregen resultaten weer.
Tabel V' hooiopbrengsten in q/ha
zondor sneeuw Januari/Februari
met sneeuw Januari/februari
Maart
Apri1
;
.

1933 1934 1935
102,.8 87,8 97,9
95,6 85,182,4
97,8 79.,8 89,0
• 95,5 76,6 99,5

1936 gemiddeld
100,3
97,2
96,7
90,0
92,2
89,7
89,7
90,3

.Beschouwt men de gemiddelde resultaten, dan blijkt er tussen gi ere* in Januari-Februari over "sneeuw en in Maart en April ge
middeld geen verschil te bestaan in opbrengst. Wel geeft het
giere* over een onbesneeuwd oppervlak een beter resultaat dan
gieren over een besneeuwd oppervlak. Hierbij moet bedacht wor
den, dat in Zwitserland het terrein in het algemeen veel ster
ker helt, dan dat onder Nederlandse omstandigheden het geval is,
waardoor gemakkelijker gier weglopen kan met het smeltwater. In
hoeverre dit bij deze proef een rol gespeeld heeft, kan niet na
gegaan worden.
Uit deze proeven volgt, dat men tijdens vorst niet zo beangst
behoeft te zijn voor grote stikstofverliezen, als men in de
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praktijk wel 'is.
5
De resultaten van' laboratoriumproeven ven liechti en Ritter
(9),""die vonden, dat aanwending van mengmest over sneeuw gun
stig was bij luchttemperaturen boven O C en ongunstig, door
stikstofverliezen door vervluchtiging, bij temperaturen beneden
0 °C, geven enige grond aan deze praktijkopvatting.
Dat bij bevriezing van mengmest de stikstofverliezen niet toe
maar afnemen, kon Truninger J8) in een laboratoriumproef aanto
nen. Bleef mengmest 6 uur bij'4 °C in een open schaal staan,
dan trad er een stikstofverlies op varierende van 12-16 %, werd
de mengmest echter in een.gesloten kolf bevroren en daarna luch"
over de mest geleid, dan bleek er,geen enkel stikstofverlies op
te treden, terwijl het gehalte aan stikstof van de mest onver
anderd was gebleven. 'Truninger (8) vermeldt dat de oplosbaarhei«
van ammoniak 'in water stijgt met de daling van de temperatuur
en een maximum bereikt bij 0 °C, zodat zelfs een 10% ammoniakoplossing tijdens het bevriezen, slechts weinig en in bevroren
toestand in het geheel geen ammoniak meer afstaat, en. dan ook
volledig reukloos is.
Overziet men de bovenstaande resultaten, dan kan op grond van
onze Nederlandse proeven, de conclusie van Truninger (8) onder
schreven worden, dat het aanwenden van mengmest in April gemid
deld iets 'betere resultaten geeft, dan aanwending in de herfst
of de winter. Anderzijds zijn de verschillen echter zo gering
(behoudens in enkele uitzonderingsgevallen zoals' de proef te
Heino), dat ook het aanwenden in herfst en winter.aanbevolen
kan worden, in zoverre dat bedrijfs-economische voordelen biedt
Dat de praktijk zich toch meestal baseert op een bewaring tot
Maart, niettegenstaande het verschuiven van het .uitrijden van
mengmest naar een vroeger tijdstip het voordeel van een kleiner!
kelder en een betere arbeidsverdeling oplevert, vindt gijn oor
zaak <5f in een ongerechtvaardigde vrees voor verlies door uit
spoeling en verdamping óf om speciale redenen.
Zo zal bijvoorbeeld o'p laag gelegen percelen in de winter bij
nat, niet vriezend weer de zode. gemakkelijk stuk gereden worden
Beschikte men in dit geval niet over voldoende opslagruimte, dan
bestaat het gevaar van beschadiging van de grasmat óf de mest
wordt overwegend naar de hooggelegen percelen gebracht, hetgeen
uit andere overwegingen niet gewenst kan zijn. (kopziekte, min
der rendement van de bemesting door te hoge giften, verandering
van het grasbestand door verdringing van de witte klaver enz.)
Indien de mest tot ongeveer half Maart bewaard moet worden
is per koe een kelderruimte nodig van ongeveer 5,5 m ( 150 da
gen à 3Î kg pe^ dier per dag). Wordt echter met het uitrijden
reeds eind Januari begonnen, dan kan met een ruimte van ,5
per koe volstaan worden, hetgeen een belangrijke besparing op
de investeringskosten geeft.
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,D.e mogelijkheden van mengmestbewaring'
Ofschoon het maken van rentabiliteitsberekeningen niet tot
o'ns terrein behoort, menen wij toch, dat het nuttig is ons
hier omtrent een.indruk te vormen met het oog op mogelijkheden
voor de praktijk. Onderstaande beschouwing heeft dan ook niet
de pretentie van geheel juist te zijn» maar moet slechts ge
zien worden als een poging een globale beschouwing te geven.
Een moeilijkheid doet zich direct voor, doordat geen univer-.
seel geldende berekening kan worden gemaakt, daar .de prijzen
wisselend zijn van streek tot streek en van geval tot geval.
Ook de in rekening te. brengen rente (percentage) is van de per
soonlijke inzichten afhankelijk, terwijl de tijd -waarin een
apparaat moet. worden afgeschreven geheel beheerst wordt door
de zorg, die aan het toestel besteed wordt.
Bij de berekening zal uitgegaan worden van de volgende gege
vens, ontleend aan verslagen van het Instituut voor- Landbouw
H.M,
techniek en Rationalisatie en aan gegevens van Pr«
Hartmans, ri.jkslandbouwconsulent voor bedrijfseconomische aan
gelegenheden.
.
\
aanschaffingswaarde

afschrijving

onderhoud

kruiwagen (op luchtband)
mengmestpomp
giertank met verdeler
...kelder per m3

10 jaar
3 %
ƒ .110,
6 %
10 jaar
ƒ 700.
10 jaar
3 %
ƒ 275.
25 jaar
0,5 %
ƒ• 35.
Het rentepercentage' wordt op 4i % van het gemiddelde geinfesteerde bedrag gesteld, welk' laatste met de volgende formule
gevonden -wordt.
levensduur + 1
2 x levensduur

x aanschaffingswaarde

gemiddelde geinvesteerde waarde.

Met behulp van deze gegevens kan een coëfficiënt berekend
worden, waarmee de aanschaffingswaarde vermenigvuldigd moet
worden om de jaarlijkse kosten te vinden. Deze coificienten
zijn:
kruiwagen
pomp
tank + verdeler
kelder (per mJ)

0,15
0,185
0,15
0,07

.Opgemerkt kan worden, dat de prijzen en het rentepercentage
misschien iets aân de hoge kant zijn, maar dit is met opzet
gedaan, om geen te gunstige indruk te geven.
Berekening der kosten
.5®. kosten per bedri jf en per m3.
De kosten kunnen m twee delen gesplitst worden:
£ É2. ftiet variabele vaste kosten, van kruiwagen, pomp en giertank,
welke voor oen groot of klein bedrijf dezelfde zijn. De kosten
bedragen:
kruiwagen
0,15 x ƒ 110 = ƒ 16,50
pomp
0,185 x ƒ 700 = ƒ129,50
giertank '
0,15 x ƒ 275 = f 41.—
totaal

..

ƒ187,—

de variabele vaste kosten, welke stijgen naarmate de veestapel
groter wordt. Het zijn "voornamelijk de kosten van de kelder en
het stroomverbruik van de motor tijdens het uitrijden. Deze
laatste zijnslaag en kunnen bij 20 m* per dag uitrijden, op ca
5 cen| per rrP gesteld worden. De totale kosten van de kelder
per mJ, inclusief stroomverbruik bedragen'dus 0,07 x ƒ 35,—
+ ƒ 0,05 = ƒ 2,50
De prijs van ƒ 35,— geldt uiteraard voor zandgronden. Op
veengronden, waar'voor de kelder geheid moet worden, zijn de
bouwkosten per' m? veel hoger en kunnen wel gesteld worden op ca
ƒ 100,— per m3. De lasten bedragen in dat geval ca ƒ 7,— per
m * p e r j a a r .
. •
.
.
.
Wat betreft de totaal benodigde arbeid voor een m'engmest- of '
gescheiden bewaring kan opgemerkt worden, dat volgens voorlopi
ge gegevens van'het X.L.R., de benodigde arbeid voor een mengmestbereiding ca 50 % lager ligt dan voor een gescheiden bewa
ring.
Hierbi'j is het gehele arbeidsproces in rekening gebracht, be
ginnende bij het reinigen van de stal tot het uitspreiden op het
land. De belangrijkste arbeidswinst zal hierbij verkregen worden
bij het laden van de wagens en het spreiden van de mest op het
land, welke werkzaamheden bij een mengmestbewaring sterk vereen
voudigd kunnen worden. Daar niet over de nodige gegevens wordt
beschikt zullen de kosten -van het reinigen van de stal verder
buiten beschouwing gelaten worden.
De kosten per koe
De kosten per koe worden bepaald door het tijdstip van uitrij
den. Wordt de mest tot Maart bewaard, dan is er per koe een kel
derruimte van 5,5 m3 nodig. irord't echter reeds eind Januari be
gonnen, dan is slechts een kelder nodig van 3,5 m*. De jaarlijk
se kosten van de kelder per koe worden dan als in onderstaande
tabel VI vermeld.
Tabel VI

zandgronden
veengronden

jaarlijkse kosten van de kelder per koe
kelderruimte m5/ Icoe
prijs per m*
;
3,5 •
5,5
ƒ 35,—
ƒ. 100,—

. ƒ 8,75
f 24,50

ƒ
ƒ

13,75
38,50

De kosten van de kelder.per .jaar per koe-zijn dus bij bewaren
tot Maart ƒ 5,— groter dan bij bewaren tot eind Januari, Ander
zijds geeft de aanwending in Maart een iets hogere opbrengst dan
bij aanwending eind Januari. Stelt "men deze hogere opbrengst aan
droge stof op slechts 1 q/ha (zie fig. 6), bij een mengmestgift
van 20 ton per* ha, dan vertegenwoordigt deze 100 kg hooi nog een
waarde'van ƒ 15,— (1 Ton geperst hooi kostte in 1954 gemiddeld
ƒ 150,— (10) franco boerderij).
De benodigde mest (20 ton/ha) wordt geleverd door ca 3 koeien.
De winst, aan meer opbrengst per koe is dus ƒ 5,—. Het blijkt
dus, dat de hogere jaarlijkse kosten bij aanwending in Maart,
geheel gedekt worden door de iets. grotere opbrengst.
In de veenweidestreken komt een bewaring tot Maart praktisch
niet in aanmerking door de grote investeringskosten welke ca
ƒ 550,— per koe zouden bedragen.
In het vervolg- zullen de kosten van de kelder bij aanwending
in Maart gelijk gesteld worden aan die bij aanwending eind Ja
nuari. wat betreft de zandgronden. Bij de bouwprijs van ƒ 100,—
per m* zal alleen aanwending eind Januari in ««mecheuw genomen
worden.
'
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Waarde van de mest
Eerder werd reeds vermeld, dat de productie aan mengmest
6J m} per koe bedraagt. Stelt men de gemiddelde samenstel•ling van de mengmest op 0*45 $ N-^ 0.1$ Po^5 en
^*2^»
dan zou de. waarde van 1 IÏK ongeveer bedragen;
N
4,5 kg à f 1.- = f 4.50
P2Ö5 1.5 kg à f 0.60 =
0.90
K20 6
kg à f 0.33 = « 1.9Ö
Totaal
f 7.3Ö
zonder de moeilijk in cijfers uit te drukken waarde van
de sporenelementen en de organische stof hierin te be
trekken.
Hierbij is echter verondersteld, dat de stikstof voor de
volle 100 % tot werking komt, hetgeen echter, zoals reeds
eerder is betoogd, gemiddeld niet het geval is. Voldoendegegevens hierover ontbreken, maar aangenomen zal worden,
dat de stikstofwerkingscoëfficient, bij een doelmatige aan
wending, (koud of regenachtig weerj ca' 60 % zal bedragen.
De waarde van de mest wordt dan ca f 5.60 per m-V Per koe
met een productie van 6f m.3, is de waarde f 37.00,
Zou men ook voor de organische'stof en de sporenelementen
nog wat in rekening willen brengen,-dan komt de waarde van
de mest hoger te liggen. Voor de oorlog werd 1 kg organische
stof berekend op een waarde van 0,5 cent. Door Gerretsen *
en Kolenbrander (12) werd in 1951 de waarde berekend op 1.5
»
ct. per kg, hetgeen het verschil in prijsniveau in aanmer
king genomen, hiermee vrij goed overeenstemt.
Bij een gehalte van 7 % organische stof zou de waardevan'de' "organische stofr"**dus" ca f lv~ per ton mengmest fee-*
dragen.Per koe per stalperiode zou de totale waarde van de
mengmest dus zijn: 6§ (f.5..60 + f 1.-) = f 44,55,
Overigens is deze berekende waarde van 1.5 ct per kg
WBI zeer problematisch. Immers deze prijs wordt berekend uit
het verschil tussen de prijs van de stalmest en de waarde
sran de mineralen (N, P, K en Mg).
De prijs van de stalmest nu, wordt sterk beïnvloed door
vraag en aanbod en de afstand waarover de mest vervoerd moet
worden, terwijl deze factoren geen enkele invloed hebben op
de bemestende waarde van de stalmest. Daarom worden dè
.. vérdere berekeningen dan ook uitgevoerd met waarden in- en
exclusief die'van'de "organische " stof, waarbij onder de
waarde van de organische stof dan verstaan wordt de waarde
van alle componenten in'de mengmest minus die van de N, P en
K.

2

• Vergelijking; van de waarde van de mest met de vaste kosten
Er kan nu een vergelijking gemaakt worden tussen de
waarde- van de geproduceerde mest en de jaarlijkse vaste
kosten.
'Lijn A geeft in fig. 7 de jaarlijke kosten weer van
kruiwagen, pomp en tara:; lijn B dezelfde kosten, doch ver
hoogd met die van de kelder» Dit is,vervolgens gedaan zowel*
voor een bouwprijs van f 35.- per nr als voor een van f 100.De lijnen D en E geven de waarde van de mestproductie weer.

- 18 Zowel in- als exclusief de waarde van de "organische"
stof. Het snijpunt van lijn D resp. E met die voor de
Koeten , geeft aan, dat hij de desbetreffende grootte van
de veestapel, de kosten van de uitrusting nog g'uist door
d'e waarde van de mest gedekt/worden. Voor hen die de mest
kunnen uitrijden in onrendabele uren ligt hier de rentabiliteitsgrens, wanneer althans de kosten van de trekkracht
van de tankwagen buiten beschouwing worden gelaten (bijv.
bij paardetractie).
Men ziet uit fig,,7 (lijn D) 'dat deze grens bij een
prijs van f 3,5.- per m bij ca $ stuks grootvee ligt en bij
een prijs van f 100.- per' ÏÏK bij ongeveer 15 dieren. Wordt
de waarde van de mest, inclusief die van de organische stof,
als basis genomen (lijn E), dan worden de grenzen resp. 5 en
9 stuks grootvee, terwijl verder blijkt dat thans ook een
rentabiliteitsgrens aanwezig is bij de hoge kelderkosten
van f 100 per koe bij bewaring tot Maart en wel bij ca 30
stuks grootvee.
Deze grenzen kunnen nog iets verlaagd worden, wanneer
op de vaste kosten bezuinigd wórdt. Hierin schuilt echter
het gevaar, dat dit vooral op de aanschaffingsprijs van de
'pomp zal gebeuren, hetgeen in het algemeen onjuist is, daar
de pomp'juist het meest essentiële onderdeel van een mengmestbewaririg is.
Voor hen, die ook de trekkracht en het rijloon voor het
uitrijden in rekening- moeten of wensen te brengen is deze
grens te laag gekozen. Immers in dat geval moet er een "netto
overschot" tussen lasten en waarde van de' mest .zijn,- waaruit
deze uitbrengkosten betaald kunnen worden.
Teneinde hierin een nader inzicht te krijgen kan men bere
kenen, de afstand, waarover de mest van bedrijf tot perceel
nog economisch vervoerd kan worden en waarbij de uitbrengkosten uit het verschil tussen waarde van de mest 'en de
jaarlijkse kosten betaald worden«
D

_De afstand waarover de mest nog economisch vervoerd kan worden
Alvorens deze vraag te kunnen beantwoorden moeten enige
veronderstellingen gemaakt worden,
a ri.iloon
Als basis wordt genomen het uurloon van een losse ar
beider, dat volgens "Landbouwcijfers 1954-" (10) gemiddeld
f 1.05 bedraagt. Dit bedrag moet nog verhoogd worden met
30 $ sociale lasten, zodat het uurloon dus f 1.35 wordt.
Voor een paarduur zal f 1.- gerekend worden, zodat het rij
loon dus 2.35 per uur bedraagt. Hierbij is verondersteld,
dat één arbeider de mest uitrijdt,' hetgeen bij een goed
werkende pomp zeer wel mogelijk is.
b de uit te rijden hoeveelheid mest
Ofschoon de productie aan mest op 6ç m 3 berekend werd,
moet er rekening mee gehouden worden, dat tijdens h.et uit
pompen water ingespoeld zal worden, om alle most, ook het
laatste restje, zonder tijdverlies' te kunnen verwijderen.
In een open kelder moet bovendien het regensurplus erbij
geteld worden. In Heino moester meer uitgereden worden,
dan er ingereden was en wel:
bij de open put
30 fo meer
bij de gesloten put 10 $ meer

Stelt men, dat er gemiddeld 20 % meer uit, dan ingereden
wordt, dan kan de uitgereden hoeveelheid berekend worden
OP 120 . 6.75 = + Ö my per koe.•
De grootte van de tankwagen wordt op ?50 1 gesteld.
Als men nu per rit gemiddeld een tijd van 15 minuten voor
het vullen en weer leegrijden van de tank als aanvaardbaar
aanneemt, terwijl de rijsnelheid op 3.6 km/h gesteld wordt,
dan kan de volgende formule voor de te rijden afstand bere
kend worden,
y = 71.Ö(A - B) - 1342é
*50.
Cl)
a
y = rijafstand in meters
a = aantal stuks grootvee
B = kosten kelder per koe
A =. waarde mengmest per koe per stalperiode,
De afleiding verloopt als volgt.
• Het verschil tussen de waarde van de mest en de kosten,
gedeeld door het rijloqn per uur geeft de totaal mogelijke
rijduur in uren. Per nr mest is er nu de volgende rijtijd
beschikbaar:
*
• *
•
Waarde van de mest - (kelderkosten + kosten pomp' enz.)
rijloon/uur
uit te rijden hoeveelheid.
stelt men:
de waarde van de mest per koe op f A.kelderkosten per koe op
f B'.~
kosten pomp, tank enz.
f C,rijloon per uur
f D.*
de uit te rijden mest per koe
Ic-nr
aantal stuks grootvee
a
Men krijgt dan:
3
c
Rijtijd-per m = A -, B
3.
uur,
D.
Per tankwagen, met een inhoud van d liter is er in minuten
beschikbaar,.
ä
5
!
m (ä
"ïïX
Echter al deze tijd is niet beschikbaar voor heen en weerri jden, daar ook het pompen en leeggieren van de tank tijd
vraagt. Deze tijd wordt op e min gesteld. Beschikbaar voor
heen.en weer rijden dus:
~

60^D

( A-B.-~) _

E MINU-T EN

_
"O".
Bij een gemiddelde snelheid van h km/h wordt per minuut
afgelegd 1000 h

60

raeter

In de beschikbare tijd voor.heen en weerrijden wordt dus
afgelegd:
/
(au
C\
1000 h 1 60d {A " B - 1'
. 60
^ ÏÜÜÜ
O ~
\

20 De gemiddelde afstand van het bedrijf tot perceel (y) zal
slechts de helft bedragen nl.
(A-B-c)
y = 1000 h
60 d
• a
_ «
of
2750
1000
D.K

1000
B - S.) - ~Uü eh
a
substitueert men hierin voor:
h = snelheid van de wagen 3.6 km/ uur
d = inhoud van de tank 750 1
D = rijloon per uur; f 2,35
3 .
K = uit te rijden productie per koe 8 m
A = waarde van de mest per koe per stalperiode f 37.£0 of f44.50
B = ko sten kelder per koe (zie tabel VI)
c = kosten pomp tank enz. f 187,a = aantal stuks grootvee
e = tijd nodig voor pompen en leeggieren van 1 tank 15 min.
y = afstand bedrijf-perceel in meters
y

h d (A
W

dan krijgt men de formule (1), met behulp waarvan fig. 8
getekend is. In fig. 8 is het verband weergegeven tussen de
mogelijke rijafstand en de grootte van deyveestapel, bij
kelderprijzen van f 35«- en f 100.- per m .
.Deze fig. doet direct de' vraag rijzen, hoe het in de
praktijk.gesteld is met de afstand bedrijf-perceel. Hiero?er kunnen gegevens, ontleend aan het "Productie-Niveau '
Onderzoek" (ll},een indruk geven. Bij dit onderzoek is nl.
nagegaan op welke afstanden de percelen, van de bij dit
onderzoek betrokken"bedrijven, van huis liggen-.
Tabel VII geeft de vèrdeling voor grasland aan.
"Tabel VII
Het percentage percelen ingedeeld naar hun afstand tot de
bedrijfsgebouwen.
0-4

-

afstand, in km
0-1
0-2
0-1

76' % 93' %
5".'. 5" 7*,5"
89.^tt 96.5 tt
51 tt 74 tt
52 tt 70 tt
71 tt .85 tf
îî
55' tt 76- tt
Kleiweide
85.5 tt 95.5 tt
tï
66 tt 83 tt
Veenweide
65 n 84 tt
tï
77 ft 32 tt
ft
67. tjtf 84 ff
Uit tabel VII blijkt dus, dat gemiddeld 84 % van het
totaal aantal graslandpercelen van een bedrijf op een
gemiddelde afstand van 1 km van de boerderij ligt. Op grond
van fig. 8 zou de rentabiliteitsgrensop zandgrond dus bij
12 stuks grootvee liggen indi.en rekening gehouden wordt
met een waarde van de "organische stof" à 1.5 et per kg.
Noordelijke
We stelijke
Löss
Rivierklei
Zandgronden
;?

kleistreek
tf

38' i 3|i\fo
27,5 42. c; tt
41
. 71 ft
21
35 tf
Noord
32
38 tt
44
. Midden
57 H
34 tt
Zuid
29:
(Friesland)' 44
61 tt
43 tt
(West Nederl. )30
(Friesland). 38
49 • tf
(West Nederl.)40 •
54 tf
47 tt
Gemiddeld
35
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(bouwprijs f 35.- per nr). Deze grens is echter voor
de veenweide streken veel te hoog. Op veengrasland met
bouwprijzen van f 100,- per nr ligt de grens bij 27 stuks
grootvee indien men de waarde van de organische stof in
rekening brengt, en de mest niet verder dan 500 mm ver
voerd wordt, waardoor ca 70 % van het grasland bereikt
zou kunnen worden volgens tabel VII.
Wordt de "organische" stof niet in rekening gebracht,
dan zou een mengmestbewaring eerst rendabel worden, wan- f
neer de mest niet verder dan maximaal 250 m vervoerd be
hoeft te worden, hetgeen wil zeggen, dat slechts 40 %
(.tabel VII) van de graslandpercelen een .bemesting met
mengmest kan ontvangen. De investeringskosten voor de
kelder zijn dan nog hoog, daar de stal minimaal 35 stuks
grootvee moet bevatten. Indien de mest tot eind Januari
bewaard wordt, bedragen de investeringskosten voor een
dergelijke kelder 35 x 3.5 x f 100.- = £ 12.250.Ofschoon bovenstaande beschouwing een globale
indruk geeft van de mogelijkheden van een mengmestbewaring
is de vraag of een mengmestbewaring rendabel zal zijn}
zonder meer niet te beantwoorden. De noden en eisen lopen
van geval tot geval uiteen. De berekening is opgezet voor
het geval dat een nieuwe kelder gebouwd en kruiwagen en
tank nieuw aangeschaft moeten worden. Indien echter op
het bedrijf reeds een flinke gierkelder aanwezig is, zou
deze bij de eisen van een mengmestbewaring kunnen worden
aangepast, waardoor de toestand thans veel gunstiger,
maar de moeilijkheden naar een later tijdstip verschoven
worden, daar op een gegeven moment toch een nieuwe kelder
gebouwd zal moeten worden.
•Van grote invloed op de rentabiliteit zal ook zijn,
welk deel van de mest met het stro op de mestvaalt wordt
gebracht. Naarmate dit aandeel groter wordt, zal de ren
tabiliteit ongunstig beïnvloed worden, door de grotere
arbeidsbehoefte bij het verwerken van vaste meat.
De mengmestbewaring wordt vooral beheerst door de
vraag of de mest voldoende gemakkelijk gehomogeniseerd kan
worden en in welke mate de pomp in staat is déze mest te
verwerken. Het ontwikkelen van'een goede pomp, voorzover
dat nog niet geschied zou zijn, is daarom een eerste nood
zaak.
Vergelijking met de gierbewaring
_0fschoon niet tot het onderwerp behorend, is het toch
nuttig eens een vergelijking te maken met de gierbewaring»
Hiertoe kan de onderstaande tabel dienst doen.
mengmest.
productie per koe
•
m'
uit te rijden per koe
Ö'
m^
m
grootte gierkelder (eind Jan.)
3.5 m
Investeringskosten kelder à f35*
r\pr
per m *
f122.50
kosten kelder per m^
" 2.50
n g.,75
kosten kelder per koe
waarde mest gier per koe
» 44.50
verschil waarde mest-kosten kelder " 35'.75
verhouding
5.3
vaste lasten pomp, tank,kruiwagen "1Ö7',
verhouding
. •
1,
1,0

gier,
9 m-5

f 35." 2'. 50
" 2'. 50
" 9'.25
" 6.75
1'
"105.1
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gierbewaring slechts weinig minder zijn dan bij de mengmestbewaring, is het verschil tussen de waarde van de mest
en de jaarlijkse kelderkosten, bij de mengmest'5 maal
groter dan bij gier, zodat het zondermeer duidelijk is, dat
een rnengmestbewaring veel'spoediger rendabel is dan een
gierbewaring. De relatieve hoge niet variabele vaste lasten
per koe maken, dat bij de mengmestbowarii^ reeds bij 5 stuks
grootvee de kosten, afgezien van arbeidsloon, gedekt zijn,
terwijl dit bij een gierbewaring eerst bij 15 stuks het ge
val is (zie fig. 9). Voor de waardeberekening van de gier
werd uitgegaan van een gemiddeld gehalte aan stikstof van
0.3 $ en aan kali van 0.8 %} terwijl verondersteld' werd
dat ca 33 % van de N verloren gaat door verdamping.

- 23 Samenvatting
De voorlopige in dit rapport vermelde uitkomsten wet
tigen het vermoeden, dat de bereiding en bewaring van mengmest gunstige perspectieven voor de praktijk biedt.
Door de gemakkelijke mechanisatie kan de mengmestbewaring een aanzienlijke•arbeidsbesparing geven, welke volgens
voorlopige gegevens 50 $ van' de gebruikelijke gescheiden
bewaring 2011 kunnen bedragen.
De verliezen tijdens de bewaring zijn gering. Kali en
fosforzuurverliezen treden in een waterdichte kelder in het
geheel niet op, terwijl het 'stikstofverlies in de open put
slechts ongeveer 7 % bedroeg. Daar dit verlies weinig'beïnvloed wordt door de duur van de bewaring, is het waarschijn
lijk, dat het hoofdzakelijk tijdens het roeren in de niest is
opgetreden.
• Het droge stof verlies-vari-eerde van 11-19 p gedurende
een bewaring van 3 tot 9 maanden.
De werking van de stikstof varieert met de verhouding
waarin faeces en gier gemengd worden. Worden alle feaces en '
gier gemengd, dan zal een stikstofwerking ca 55-60 $ bedragen.
De kali en het fosforzuur zijn, volgens Zwitserse resultaten,
volledig opneembaar voor de plant.
• Er treedt een ontmenging op tijdens de bewaring van de •
mest'in een laag faeces, welke boven op de gier komt drijven.
Hierdoor wordt het noodzakelijk de mest eerst te homoge
niseren, alvorens met het uitrijden te beginnen.
Daar de mest een laag droge stofgehalte heeft (7-10 %)
is deze met een geschikte pomp te verpompen. Sommigé van deze
pompen zijn zodanig van constructie, dat zij tevens voor het
mengen van boven en onderlaag kunnen worden gebruikt.
De pomp, welke in staat moet zijn het weinige lange stro
in de mest te verwerken zonder te verstoppen, kan als het meest
essentiële onderdeel van de uitrusting beschouwd worden.
De kelder, welke in de bodem een-voldoende groot verval
moet hebben om de mest snel naar de pomp te doen toevloeien,
moet bij het type pomp worden aangepast.
Een watertoevoeging zal veelal plaats moeten hebben, om
alle mest uit de kelder te kunnen pompen. Indien de roerwerking
onvoldoende is, zal het droge stofgehalte van de mest gaan
stijgen tijdens het leegpompen, waardoor de capaciteit van
de pomp te veel terug loopt.
Ofschoon de productie aan verse mengmest ca
ton per
koe per stalperiode bedraagt, zal deze sterk beïnvloed worden
door de mate waarin, met het stro, faeces en gier uit de groep
verwijderd worden. Dit verwijderen van het stro is noodza
kelijk voor een vlotte werking van de meeste pompen,
In verband met het regenoverschot bij een open kelder
en het toevoegen van water zal de uitgereden hoeveelheid
mest ca Ö nr per koe hedragen (exclusief het uit de groep
verwijderd© stro).
Het aanwenden van mengmest in Maart-April geeft gemid
deld iets betere resultaten dan aanwending eind Januari,
Anderzijds zijn de verschillen gemiddeld echter zo gering,
dat ook het aanwenden in herfst en winter aanbevolen kan •
worden, inzoverre dat bedrijfseconomische voordelen biedt.
De grootte van de kelder hangt nauw samen met het tijdstip
van aanwenden. Bij aanwending eind Januari zal gerekend
moeten worden op een kelderruimte van 3.5 nr per koe bij
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bewaring tot half Maart op 5.5 m . De hogere jaarlijkse
kosten worden in dit geval- geheel gecompenseerd door de
wat. grotere opbrengst aan droge stof.
De financiële mogelijkheden van een mengmestbewaring
worden vooral bepaald door de bouwkosten per ra* kelder
ruimte, Op veengronden zal een dergelijke bewaring veelal
weinig mogelijkheden bieden, door de hoge bouwkosten en
vaste lasten.' Echter voor streken waar rnet kostprijzen van
• f 3 5.- - f 40,- per ïq} volstaan kan worden, zal de bewaring
mogelijkheden bieden in die gevallen waarbij de veestapel
groter is dan 12-20 dieren, De benedengrens van 12 dieren
geldt indien ook. de organische stof en sporenelementen •
in de waardeberekening van de' oost • betrokken worden à 1,5
cent
per kg organische stof. Kan de mest in onrendabele
uren uitgereden worden dan zou het minimum aantal vereiste
dieren, volgens onze aannamen 6 bedragen. Moet echter ook
het uitrijloon betaald worden dan ligt .de grens hoger al
naar gelang de gemiddelde afstand van de percelen tot de
boerderij groter is. Bij-12 stuks grootvee zou d.e mest over
een gemiddelde afstand van 1 km vervoerd kunnen worden,
. waarbij ca 84 % van de graslandpercelen bereikt wordt.
Een vergelijking met de rentabiliteit van de gierbewaring
kwam naar voren, dat een mengmestbewaring, ondanks 'de hogere
investeringskosten, spoediger rendabel is dan een gierbe
waring.
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Samenhang tussen het droge stofgehalte van het
monster en de volgorde waarin de monsters genomen
werden bij het leegrijden van een kelder mengmest.
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Figuur I

Samenhang tussen pomptijd per IOOO I iter meng_
mest en het droge stofgehalte van de mest
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De verliezen in mengmest
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Samenhang tussen N t/ k20 verhouding in g u l l e
en de bewaringstijd in een open bak
( A . G r e t e 1888)
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Samenhang tussen dt opbrengst aan hooi en de t i j d
van aanwending van de mengmest.
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De waarde van de mest-productie en de kosten van de uitrusting
als functie van de grootte van de veestapel.
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Samenhang tussen de economisch mogelijke rijafstand en de
grootte van de veestapel b i j verschillende prijzen en grootten
van de kelder
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De waarde van de gier-productie en de kosten van de uitrusting
als functie van de grootte van de veestapel.
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