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Dossier Dierlijke mest als
alternatief voor kunstmest
De prijzen van kunstmest volgen de stijgende brandstofprijzen.
Alle kostprijsdrukkende alternatieven zijn het overwegen waard.
Onze tuinbouw- en landbouwconsulenten kwamen met voorstellen
om info te brengen over het emissiearm aanwenden van mengmest
en kippenmest als (gedeeltelijk) alternatief voor kunstmest. En we
zouden niet volledig zijn, als we daar ook niet iets bij vertellen over
de nieuwe ‘kunstmest’ Renure.
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Voorjaars
toepassing van
mengmest
in wintertarwe

en

Hoge kunstmestprijzen dwingen landbouwers op zoek te gaan naar
meer kostenefficiënte alternatieven in de bemestingsstrategie, zeker in
teelten met een hoge stikstofvraag. De voorjaarstoepassing van
vloeibare dierlijke mest in wintertarwe is hier een voorbeeld van.
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Sander Smets en Damien Xhonneux, PIBO Campus
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aast het financiële aspect is
organisch bemesten in het
voorjaar ook interessant in
functie van bodemverbetering, door
het aanbrengen van organische stof en
sporenelementen. Daarnaast levert het
ook voordelen op voor veehouders die
afzet zoeken voor vloeibare dierlijke
mest. Op niet-derogatiepercelen
mogen 170 eenheden stikstof uit dierlijke mest opgebracht worden op de
hoofdteelt in de periode tussen 16
februari en 31 juli. Na de oogst van de
hoofdteelt is de aanbreng van vloeibare
dierlijke mest beperkt tot 36 werkzame
eenheden stikstof per ha, ofwel 60
dierlijke eenheden. Opgelet, op derogatiepercelen mogen 200 dierlijke eenheden stikstof per ha worden opgebracht in plaats van 170. Voorwaarde
hierbij is dat twee derde van de dierlijke eenheden voor 31 mei opgebracht
moeten zijn.

© PATRICK DIELEMAN

Weet wat je toedient
PIBO Campus voerde in 2018 en 2019
proeven uit waarin deze techniek toegepast werd in wintertarwe. De in de
proef gebruikte mengmest was afkomstig van vleesvarkens. In de praktijk

wordt echter ook rundermengmest of
digestaat toegepast. Ongeacht het
gebruikte type mest geldt één gouden
regel: neem altijd een staal van de
mest! Vraag aan de leverancier om de
mest op voorhand goed te mengen om
een zo homogeen mogelijke samenstelling te bekomen. Je kan ervoor kiezen om het staal in de winterperiode te
laten nemen in de mestkelder, ofwel
direct bij toepassing op het perceel aan
het mengmestvat. Hou rekening met
een tijdsinterval van een tweetal weken
tussen staalname en analyseresultaat.
Het kennen van de inhoud is van
belang om de dosering van de dierlijke
mest te bepalen en te weten hoeveel
eenheden je uiteindelijk bemest. Het
toedienen van 170 dierlijke eenheden
stikstof per ha zal – zeker ingeval van
vleesvarkensmengmest – vaak leiden
tot een overschrijding van de fosfornorm van het perceel. Op zich is dit op
perceelsniveau geen probleem, zolang
de bedrijfsbalans voor fosfor niet overschreden wordt. In de proeven van
PIBO Campus werd wel steeds rekening gehouden met de normen op perceelsniveau. Veelal worden in de praktijk 130 dierlijke eenheden toegediend ->
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Bodemcompactie kan je vermijden door bandendruksystemen of machines die in hondengang
kunnen rijden in te zetten.
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Eens de dosering van de dierlijke mest
is bepaald, kan berekend worden hoeveel kunstmest nog moet worden toegediend. Hiervoor is het van belang de
totale stikstofvraag van de tarwe te
kennen. Je kan hiervoor een stikstofanalyse van de bodem laten uitvoeren.
Laat dit staal nemen vlak voor je de
bemesting start, maar hou ook hier
rekening met een analysetijd van een
tweetal weken. Voor percelen in
gebiedstypes 2 en 3, waar de bemestingsnormen voor werkzame stikstof in
2022 respectievelijk 10 en 20% lager
liggen ten opzichte van deze in
gebiedstypes 0 en 1, kan je er ook voor
kiezen niet meer te bemesten dan de
perceelsnorm. Zorg er altijd voor dat de
bedrijfsbalans voor dierlijke stikstof,
werkzame stikstof en fosfor niet overschreden wordt, en maak een bemestingsplanning in de winterperiode.

van de mengmest beschikbaar is, kan
de toegediende hoeveelheid stikstof
berekend worden. Dit systeem is minder nauwkeurig wat de gift van de
exact benodigde hoeveelheid stikstof
op het juiste moment betreft, maar het
is praktisch makkelijker uitvoerbaar.
Na het toedienen van de mengmest
kan je er alsnog voor opteren om een
stikstofanalyse van de bodem te laten
nemen, mocht dit nog niet voor de
start van de bemesting gebeurd zijn.
Op basis van dit staal kan de derde
fractie nog aangepast worden, bijvoorbeeld in functie van het eiwitgehalte,
dat op sommige tarwepercelen van
belang is.
Indien geen analyse is uitgevoerd op de
toegepaste mengmest, neem dan pas
een bodemstaal een vijftal weken na de
toepassing. Dit is ongeveer de tijd
nodig om de ammoniakale stikstof om
te zetten naar de nitraatvorm, die
opgenomen wordt door het gewas. Op
het moment van bodemstaalname kan
worden aangegeven hoeveel er reeds
bemest is uit kunstmest, en wordt uit
het bodemmonster duidelijk hoeveel
stikstof de mengmest leverde. De laatste minerale fracties kunnen dan afgestemd worden op het analyseresultaat.

en

Nadien kunstmest

Voor het toedienen van de aanvullende
hoeveelheden kunstmest bovenop de
stikstof afkomstig uit mengmest, kunnen verschillende strategieën gevolgd
worden. PIBO Campus beproefde in
het verleden de 50-30-20 regel. Deze
regel is van toepassing indien de
mengmest wordt toegediend voorafgaand aan of rond het toepassingstijdstip van de eerste fractie. Indien de
bodem het op dat moment niet toelaat
om bereden te worden met een injecteur, wordt de bemesting best uitgesteld. Deze situatie wordt verderop
besproken. De 50-30-20 regel houdt in
dat 50% van de werkzame stikstof uit
de mengmest vrijkomt op het toepassingstijdstip van de eerste minerale
fractie, 30% bij toepassing van de
tweede fractie en de resterende 20% bij
de derde fractie. Als voor één fractie
minder dan 20 eenheden werkzame
stikstof per ha bijgegeven moeten worden, kan deze gift toegevoegd worden
bij een andere fractie. Proefresultaten
uit 2018 én 2019 toonden aan dat het
volgen van deze strategie niet leidde
tot minopbrengsten in vergelijking met
een bemesting volledig uit kunstmest.
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op de tarwe. Aan een stikstofwerkzaamheid van 60% voor type II-meststoffen betekent dit een gift van ongeveer 80 werkzame eenheden stikstof
per ha.

Als tweede fractie
In 2022 zullen vele landbouwers echter
voor een andere strategie opteren. De
natte bodem zal het in veel gevallen
niet toelaten de percelen vroeg in het
voorjaar te berijden met een zware
injecteur of mengmestton. In dit geval
kan de eerste minerale fractie aan de
klassieke dosis gegeven worden, bijvoorbeeld tussen de 80 en 100 kg werkzame stikstof per ha. Na deze minerale
bemesting kan vervolgens de organische bemesting uitgevoerd worden,
van zodra de bodem het toelaat om
bereden te worden. Tot en met begin
april is het in het algemeen nog mogelijk om door de tarwe te rijden met een
injecteur of mengmestton. Eens de
tarwe begint te groeien en kniehoogte
bereikt, is het vollevelds berijden niet
meer aangewezen. Indien een analyse

Machines
In de proeven van PIBO Campus werd
de mengmest in 2018 geïnjecteerd met
een schijfkouterinjecteur voor grasland. In 2019 werd een 18 meter brede
sleepvoetbemester ingezet. Met beide
systemen wordt een sleufje getrokken
in de bodem waarin de mest geïnjecteerd wordt. De insnijdingen van de
sleepvoetbemester waren zowat 2 tot 3
cm diep, en lagen op 25 cm van elkaar.
Een gift van 20 m3 vleesvarkensmengmest per ha werd mooi in de gleufjes
afgelegd. Gemiddeld werd één op de
drie tarwerijen ingesneden. Om praktische redenen werd geïnjecteerd volgens de zaairichting, maar er kan ook
dwars op de zaairichting gereden worden. De tarwe herstelde zich achteraf
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Aandacht voor de bodem
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Een machine op basis van schijven – type Speedo.
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Mengmest
in de fruitteelt
Het nieuwe bemestingsseizoen heeft ook een belangrijke en voelbare
impact op de fruitteelt. In dit artikel geven we graag enkele
aandachtspunten mee. Wie bemest heeft aandacht voor de water- en de
luchtkwaliteit en kent maar beter ook de kleine lettertjes van de
uitrijregeling. De dienst Handhaving van de Mestbank zal aanwezig zijn
op het terrein en gericht controles uitvoeren, ook in de fruitteelt.
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Injecteren van mengmest in tarwe is
een goede kostenbesparing op korte
termijn, maar mag niet resulteren in
schade door bodemcompactie op lange
termijn. Maak – indien beschikbaar –
gebruik van bandendruksystemen of
machines die in hondengang kunnen
rijden en wacht het goede moment af.
In de proef van 2018 liet de bodem het
pas eind maart toe bereden te worden,
waar dit in 2019 al eind februari kon.
Tot een zestal weken na berijden kan
de tarwe in de rijsporen geel verkleurd
zijn, maar dit verschijnsel verdwijnt
later. In 2019 gebeurde een opbrengstbepaling zowel op als langs de bandensporen. Er konden geen significante
verschillen in opbrengst worden aangetoond.
Samenvattend kan gesteld worden dat
de techniek van de voorjaarstoepassing
van mengmest in wintertarwe een
mooie kans biedt om te besparen op
kunstmest. Er zijn verschillende strategieën mogelijk voor de plaatsing van de
mengmest, veel hangt af van het tijdstip waarop de bodem berijdbaar is.
Laat financieel gewin op korte termijn
echter niet de bodemkwaliteit van het
perceel op lange termijn in het gedrang
brengen. n
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van het insnijden. Er zijn theorieën die
beweren dat het insnijden van de tarwe
resulteert in een snellere groei, betere
uitstoeling en finaal hogere opbrengst,
maar dit kon niet aangetoond worden
in de proef. Er kan ook gewerkt worden
met sleepslangen, waarbij de mest op
de tarwe afgelegd wordt in plaats van
in een sleufje ertussen. Nadeel van
deze techniek is een hogere kans op
vervluchtiging van de stikstof.

Eén gouden regel:
neem altijd een staal
van de mest!

Joris Dewinter en Annelies Coussé, tuinbouwconsulenten Boerenbond en Ann Gomand, pcfruit

W

ie dacht dat de medewerkers van de dienst Handhaving van de Mestbank enkel
binnen Vodka-gebieden (Verantwoord
Omgaan met Dierlijke mest, Kunstmest en Andere meststoffen) – dat zijn
gebieden met een slechte waterkwaliteit – actief controleerden, heeft het
mis. Ook buiten deze gebieden zullen
er controles plaatsvinden. Nieuw is dat
sinds dit jaar bemesting in fruitplantages extra aandacht krijgt.
De emissiearme aanwending is al verschillende jaren een aandachtspunt in
het MAP en staat ingeschreven in het
Vlaams luchtbeleidsplan van 25 oktober 2019. Bemesten met type 2-meststoffen (zoals vloeibare mengmest van

varkens of runderen) moet emissiearm
gebeuren om de ammoniakuitstoot (en
geurhinder) te beperken. In de fruitteelt wordt momenteel wel eens
gebruikgemaakt van vloeibare meststoffen (de klassieke mengmest, maar
ook kippenmest …). Die op het veld
brengen in de bomenrijen of in de
grasstrook is geen probleem, maar
belangrijk is om mee te geven dat deze
bemesting emissiearm moet gebeuren.
Of anders gezegd: wie dit type mest
wil gebruiken, dient gebruik te maken
van injectiesystemen of breedwerpige
toediening met spuiten tot tegen de
stam, waarna volledige onderwerking
binnen twee uur geschiedt. Dat is geen
evidente praktijk, want laag- en half- ->

Boer&Tuinder • 17 februari 2022

25

Dossier

nd

ht

rig

Tips bij
bemesting

We geven enkele belangrijke
aandachtspunten mee:

Bemest altijd volgens het
4J-principe (Juiste mestsoort,
Juiste dosis, Juiste tijdstip en
Juiste bemestingstechniek).
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2

Alle type 2-meststoffen moeten
binnen 2 uur worden
ondergewerkt.

3

Het gebruik van type 1meststoffen (stalmest, champost
en traagwerkende meststoffen)
valt buiten de bovengenoemde
regelgeving.
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mensen die toch met deze type 2meststoffen aan de slag willen gaan.
Momenteel lijkt de combinatie van een
klassieke toediening van mengmest
meteen gevolgd door een schoffelbeurt
de meest haalbare kaart. Maar we
weten nog niet welke machines het
beste resultaat geven. Vermits het snel
moet gaan (onderwerken binnen twee
uur na toediening), lijkt een machine
op basis van schijven (zie foto p. 25) of
een combinatie van rolhak + vingerwieder (zie foto hierboven) het meest
geschikt. Met deze machines kan je
snelheden van 7 à 8 km/uur halen. Verschillende constructeurs hebben een
combinatie van rolhak + vingerwieder
in hun gamma. Vlakschoffels zijn niet
geschikt voor deze toepassing, daar ze
de bodem onvoldoende keren zodat de
mest niet is ondergewerkt. Machines
met een roterende freeskop + zwenker
zullen een goede werking hebben,
maar je moet er vaak trager mee rijden.
Op biologische percelen zal het inwerken van mengmest of digestaat op zich
vlotter gaan in vergelijking met gangbare percelen. Een eerste schoffelbeurt
op een onbewerkte grond is niet evident en zal niet altijd even vlot verlopen. Daarnaast zal regen er op
bepaalde momenten toe leiden dat de
bodem te vochtig is om te schoffelen.
Hou hier zeker rekening mee als je
afspraken maakt met de loonwerker.

Bo

Op dit ogenblik is er geen ervaring met
de emissiearme toediening van mengmest of digestaat in de Belgische fruitteelt. De loonwerkers zijn hier evenzeer
nog ‘zoekende’. We kunnen wel al
enkele aandachtspunten meegeven aan

Snoeihout moet bovendien al verwijderd zijn van de boomstrook om vlot te
kunnen werken.
Het schoffelen heeft natuurlijk ook
enkele voordelen. Deze schoffelronde
zorgt voor onkruidbestrijding. Waar je
mengmest gaat toepassen, kan je de
kost van een chemische onkruidbehandeling in de winter besparen.
Bovendien is het onderwerken van de
bladeren een extra sanitaire maatregel
want dit zal het verteringsproces van
bladeren versnellen, waardoor de
schurftdruk verlaagt.
Injecteren van mengmest op de zwartstrook, zoals in de akkerbouw gebeurt,
lijkt minder evident. Het voordeel is
natuurlijk dat je er in één werkgang
vanaf bent. Maar deze injectiesystemen moeten vlot onder het gestel van
de bomen door raken en ze moeten ook
voldoende diep in de bodem kunnen
dringen. En vooral daar knelt waarschijnlijk het schoentje. De vele wortels
die in de boomstrook zitten, zullen dit
heel moeilijk maken. Bovendien is het
niet de bedoeling dat de injectiesystemen te diep zitten, want wortelsnoei is
niet gewenst.
In Nederland worden enkele machines
van de firma Geertech ingezet. Die
hebben een zijdelingse uitstroom met
twee schijven eromheen. In hoeverre
deze machines de mest voldoende
onderwerken, kunnen we niet zeggen
aangezien we ze nog niet in de praktijk
hebben gezien. De spuitmond moet
trouwens ook voldoende ver onder de
bomen geraken. Het is niet de bedoeling dat de mest vooral op de scheiding
tussen zwartstrook en grasbaan
terechtkomt.
Indien je dit jaar met mengmest of
digestaat aan de slag gaat onder fruitbomen, geeft dan gerust een seintje
(via ann.gomand@pcfruit.be) over
jouw ervaring in de praktijk rond het
inwerken. Zo kunnen we naar 2023 toe
gerichter tot een goede oplossing
komen voor een emissiearme toediening. n
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Emissiearme toediening
mengmest onder fruitbomen

Voorbeeld van een rolhak + vinger
wieder – type Fisher.

er

stammige fruitplantages vereisen
enkele vernuftige systemen en machines om dit te realiseren. Grote machines berokkenen namelijk snel schade
in de boomgaard, wat nefast kan zijn
voor de latere opbrengst. Ook nu de
kunstmeststofprijzen de pan uit swingen, is de kans reëel dat fruittelers
meer een beroep zullen doen op mengen kippenmest. Deze regels maken de
aanwending een stuk duurder omwille
van de arbeid en de inzet van de nodige
machines. Bezin dus eer je begint. Een
gewaarschuwd fruitteler is er twee
waard.

startproduct:
ruw digestaat

Nu nog de nitraatrichtlijn

effluent (wat overblijft
van de dunne fractie na
ammoniakstripping)
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Renure, de nieuwe
kunstmest?

bo

ammoniumnitraat
(kandidaat-Renureproduct)

nd

Bart Vleeschouwers en Eddy Vandycke, stafmedewerker Mestverwerking Boerenbond

dikke fractie
na scheiding
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Renure is de naam die een hele reeks bemestingsproducten mogen dragen
als ze geproduceerd zijn vertrekkende van mengmest, digestaat of andere
dierlijke mestsoorten. Het voordeel van Renure is dat het momenteel reeds
in de praktijk zou kunnen gebruikt worden ter vervanging van kunstmest,
maar daar staat tegenover dat de administratieve regelgeving voorlopig
nog achterblijft.

niet houdbaar was en werd er een onderzoek (project Safemanure) gestart naar
criteria om bepaalde (gerecycleerde)
mestproducten toe te laten als ‘Renure’.
Uit dit onderzoek bleek dat het verantwoord was om bepaalde gerecycleerde
producten een statuut te geven zodat ze,
onder bepaalde voorwaarden, kunnen
gebruikt worden zoals kunstmest bovenop
de maximale 170 eenheden uit dierlijke
mest.
Zowel vanuit de visie op een meer circulaire economie als in een tijd dat de klassieke kunstmeststoffen zeer duur geworden zijn, biedt dit wel een zeer interessant
perspectief. De interesse om deze Renureproducten nu eindelijk effectief te kunnen
gaan toepassen is op dit ogenblik niet voor
niets erg groot, en dit zowel bij potentiële
gebruikers als potentiële producenten.
Beide kijken halsreikend uit naar groen
licht vanuit de overheid en haar administratie.

R

ongecontroleerde manier gebeurt (men
heeft immers geen vat op de snelheid, hoeveelheid en timing van de afbraak) en dat
dit in de winter mogelijk aanleiding kan
geven tot uitspoeling van stikstof naar het
grondwater. In functie van bepaalde plaatselijke risico-omstandigheden (teelt,
grondsoort, groei-omstandigheden …) is
dat zeker een zinvolle redenering. Maar bij
Renure is dat risico op uitspoeling veel
kleiner tot verwaarloosbaar omdat dit net
minerale meststoffen zijn met een zeer
miniem gehalte aan organische stof waardoor de planten deze stikstof zeer snel
kunnen opnemen. Eigenlijk kan men
Renure (bijna) gelijkstellen met kunstmest
als het op opneembaarheid van de stikstof
aankomt. Daarom noemt men ze in de
volksmond ook kunstmestvervangers.
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enure staat voor REcovered
Nitrogen from manURE of gerecycleerde stikstof uit mengmest.
De normen om deze naam te mogen
gebruiken zijn zeer streng en voor de
meeste grondstoffen kan je die alleen maar
bereiken na verschillende bewerkingen.
We hebben het dan concreet over ammoniumzouten, zoals -sulfaat en -nitraat, of
mineralenconcentraten verkregen na ver
doorgedreven scheidingstechnieken zoals
microfiltratie en/of omgekeerde osmose.
De Europese nitraatrichtlijn ligt al langer
onder vuur. De beperking tot 170 eenheden stikstof van dierlijke oorsprong bij
bemesting waarbij veel boeren tegelijkertijd dure kunstmest moeten aankopen om
hun gewassen optimaal te bemesten,
steekt heel wat mensen de ogen uit en
strookt niet met de ideeën van een circulaire economie. De reden voor deze beperking is de wetenschap dat bij dierlijke mest
het vrijkomen van de stikstof bij de afbraak
van de organische stof in de mest op een

Aanpassing Europese regelgeving
Na lang aandringen van verschillende lidstaten heeft men bij de Europese Commissie een paar jaar geleden ingezien dat dit

Wat immers nog wel achterwege blijft, is
de aanpassing van de nitraatrichtlijn of, in
afwachting hiervan, een Vlaamse toelating (derogatie) om Renure onder welbepaalde goed afgelijnde voorwaarden te
mogen gebruiken. Zolang er immers geen
uitzondering voor Renure komt op de toepassing van de nitraatrichtlijn, maakt het
allemaal geen verschil en wordt elke innovatie om ook op dit vlak te komen tot een
meer circulaire economie van in het begin
volledig in de kiem gesmoord. Het is te
hopen dat dit binnenkort toch snel geregeld geraakt en dat Vlaanderen ook hier
haar voortrekkersrol opneemt in afwachting van de Belgische (en regionale) overname van de Europese regels die hopelijk
niet al te lang meer op zich laten wachten.
Dit biedt dan meteen ook perspectieven
voor een verder doorgedreven mestverwerking tot Renure. Op die manier kunnen we de kringloop sluiten, wat eigenlijk
de logica zelf zou zijn, zeker vanuit de
Europese ambities zoals die in de Green
Deal en de Farm to Fork-strategie zijn uitgewerkt. n
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