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STRUVIET UIT DIGESTAAT EN MEST 

DOOR HET "REVAWASTE" PROCES 

 
Kernwoorden: • biologische meststof • slow release • fosfor • stikstof 

  

 

 Productcategorie: PFC (Product Functie Categorie) v olgens de 
herziening van de EG-meststoffenverordening COM 

 Input materiaal: digestaat van varkensmest, MgCl2 and NaOH 

 Algemeen voorkomen: poeder of kleine vaste deeltjes 

 Nutriëntengehalte (N-P-K %): 5/28/0 

 Productstatus: geavanceerde ontwikkelingsfasen 

 Beperking van toepassing: Bij gebrek aan goedkeuring van het 
kader voor de nieuwe facultatieve Europese verordening inzake 
bemestingsproducten. In veel landen kan struviet momenteel niet 
worden gebruikt als biologische meststof, omdat het als afval wordt 
geclassificeerd. 

 Toelatingsvoorwaarden: Nvt 

 Geografisch gebied: EU28 

 Prijsklasse: 250-400 €/t 
 

 

Belangrijkste feiten: 

Samenvatting 

Met de sterke ontginning van fosfaatgesteente, wordt het gebruik van op struviet gebaseerde materialen als 
ecologische meststof een steeds concurrerender alternatief voor traditionele meststoffen omdat hun 
nutriëntenbronnen (stikstof en fosfor) afkomstig zijn van vee-afval. Daarom is struviet een van de processen om fosfor 
terug te winnen uit afval, dierlijke mest en digestaat. 
Het is een kristal dat direct kan worden gebruikt als meststof op de velden en dat voordelen oplevert ten opzichte van 
de gebruikelijke meststoffen en een aanvulling vormt op de technische en economische aspecten van het beheer van 
dierlijke mest. 
Bovendien maakt de terugwinning van fosfaat en ammonium in struvietvorm het duurzame beheer van een niet-
hernieuwbare natuurlijke hulpbron, fosfaat, en de verbetering van de kwaliteit van aquatische ecosystemen mogelijk. 
 

Contact 

Naam: Dolores Hidalgo 

Bedrijf: Fundación Cartif 

Web: www.revawaste.eu  

e-mail: dolhid@cartif.es 

Hoe te gebruiken: 

 Type landbouw: conventioneel 

 Groeimedium: vollevelds of beschutte teelten 

 Aanbevolen gewassen: blijvend grasland, granen voor de 
productie van graan, wortelgewassen en groen geoogste planten 
uit bouwland  

 Toepassingsdosis: 0.140 t/ha 

  

c 

 Limitation of application: no technical limitations.  

 Permit availability: MS Authority permit number: 02.4/102-2/2015 as of EU for horticultural applications, 
lawfully marketing in EU27. REACH certificate over 1000 t/y capacity: under progress.  

 Availability: EU28, USA, Australia and Japan. 

 Price range: BIO-NPK-C formulated from 500 €/ha.  
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 ABC-BIOPHOSPHATE  
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Belangrijkste productkenmerken:  

Competitive Position and Advantage:  

 Mineraal zout. 

 Slow release meststof. 

 Poeder of korrel. 

 Product met hoog fosforgehalte. 

 

Belangrijkste productvoordelen: 

 Lager risico op uitspoeling naar het milieu. 

 Grotere efficiëntie. 

 Gelijke of zelfs betere effectiviteit van fosfor in vergelijking met reguliere minerale fosforhoudende 

meststoffen. 

 Bevat geen metalen of andere gevaarlijke verbindingen. 

 Goedkoper dan conventionele methoden voor het verwijderen van fosfor. 

 Verlaagt de kosten voor het beheer van dierlijke mest. 

 

Competitieve positie en voordelen: 

STRUVIET UIT DIGESTAAT EN MEST 

DOOR HET "REVAWASTE" PROCES 

Slow release fertilizer 
 

Waarom is dit product geschikt om problemen met het terugwinnen van nutriënten op te lossen? 

Struviet blijkt een goede slow release meststof te zijn en levert essentiële nutriënten zoals magnesium, stikstof en 
fosfor voor de land- en tuinbouw. Struviet wordt verkregen door middel van een kristallisatiereactor dankzij het 
terugwinnen van de nutriënten die aanwezig zijn in het digestaat uit de anaerobe vergisting van varkensmest. Het 
gebruik van struviet als meststof is de lage concentratie aan zware metalen in vergelijking met het fosfaatgesteente 
dat gewoonlijk wordt gebruikt bij de vervaardiging van kunstmest. Vanwege de slow release vindt de afgifte van 
nutriënten geleidelijk plaats en de plant verbruikt ze volgens haar behoeften, waardoor uitspoeling van deze 
nutriënten en hun uitspoeling naar het water, zoals kan gebeuren bij het toedienen van kunstmeststoffen, wordt 
vermeden. Het is daarom minder vaak nodig te bemesten en er is geen verbranding van de plant, zelfs niet bij hoge 
toedieningshoeveelheden. 

 

 
Slow release meststof 


