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GECONCENTREERD N EN P GEPELLETISEERD 

DIGESTAAT UIT DIERLIJKE MEST EN DIGESTAAT VAN 

ORGANISCHE AFVAL VIA "ARBIO EN NPIRRIK-

PROJECT" PROCES  

 
 

Kernwoorden: gedroogd digestaat • omgekeerde osmose • backmixing  • pellet •  
meststof/bodemverbeterend  

  

 Geografische focus: EU28 

 Productcategorie: Gedroogd digestaat (pellets) kan worden 
gecategoriseerd als PFC 1 A (vaste organische meststof) of PFC 3 A 
(organische bodemverbeteraar) (of in een mengsel). Bovendien 
moeten producten met een Vlaco-certificaat in aanmerking komen 
om te worden gecategoriseerd als Component Material Category 
(CMC) 5 ("ander digestaat dan energiegewassen digestaat") cfr 
Meststoffenverordening: "Een bemestingsproduct met CE-
markering" mag uitsluitend bestaan uit componentmaterialen die 
voldoen aan de eisen voor een of meer van de Component Material 
Categories". 

 Productstatus: marktklaar (2020) 

 Inputmateriaal:mengsel van mest en organisch afval (cfr Vlarema 
(Vlaanderen) en positieve lijst FOD (B)) 

 Visueel: donkerkleurig, droog, gepelletiseerd 

 Nutriënten (N-P-K): 5,9 N% (ds), 3% P2O5 (ds) 

 Andere micro-nutriënten: 2,5% K2O (ds 3% CaO (ds), 1% MgO (ds) 

 Vergunningen/certificatie: 31904097538-41905097483-
31907097508 (Vlaco) & EM103.Y- EM103.YE (FOD) 

 

Kernfeiten: 

Samenvatting:  

  

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.  
  

 

Het digestaat van Arbio (biogasinstallatie die mest en organisch afval vergist) wordt gescheiden in een vloeibare en 

een vaste fractie. De vloeibare fractie wordt geconcentreerd via omgekeerde osmose (RO). Dit concentraat (NK) 

wordt vervolgens 'teruggemengd in de droging van het digestaat van de vaste fractie net voor het drogen. Tot slot, 

gepelletiseerd, resulteert dit in een gemakkelijk te verdelen meststof-pellet met een geoptimaliseerde (hogere) N/P-

inhoud - 5,5% N (TN vers gewicht) waarvan 50% mineraal N -, en 2,8% P2O5 (vers gewicht). De stikstof in het 

concentraat wordt door het hoge ammoniumgehalte enerzijds zeer gemakkelijk opgenomen door de 

plantenwortels, maar vervluchtigt anderzijds snel en moet daarom professioneel worden gebruikt. In de nieuwe 

Meststoffenregeling kan gedroogd digestaat (pellets) worden gecategoriseerd als PFC 1 A (vaste organische 

meststof) of PFC 3 A (organische bodemverbeteraar) (of in een mengsel).  Eind 2019 kan de volledige industriële 

schaal van de NPirriK nabehandelingsstroom ongeveer 1500 ton/j van de hoge N/P-pellets realiseren. De marktprijs 

voor de pellets zal naar schatting stijgen door de geoptimaliseerde nabehandelingstoeslag van 25€/ton naar 

45€/ton. De tweede RO-stroom - water - kan onder bepaalde voorwaarden worden geloosd op oppervlaktewater, 

worden gebruikt als proceswater of, in geval van droogte, worden gebruikt om nabijgelegen landbouwpercelen te 

bevloeien. 
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Kenmerken product:  

Competitive Position and Advantage:  

 Gedroogde digestaatkorrels 

 Status dierlijke mest 

 Vrij van ziekteverwekkers, insectenlarven en onkruidzaden 

 Multi-nutriënten:  

 5,9% stikstof (TN ds) waarvan helft mineraal 

 3% P2O5 (ds) 

 2,5% K2O (ds) - 3% CaO (ds) - 1% MgO (ds) 

 OC: 40% (ds) 

 Droge stof: 90% 

 pH: 8,5-9,3  

 Voldoen aan strenge eisen (ARC (Fl); Meststof (EU)) mbt organische en anorganische/fysieke verontreinigingen 

 Invoer/uitvoer geïnspecteerd op visuele verontreinigingen 

Voordelen product(gebruik): 

 Sluiten van de materiaal- en nutriëntencyclus: veilige bron van koolstof, stikstof, fosfor en andere macro-

/micro-elementen 

 Verbeterde N/P-verhouding 

 Verbetert de bodembiodiversiteit door toename van organische stof 

 Droge pelletisering zorgt voor geoptimaliseerde opslag en transport, en lange levensduur 

Waar voor uw geld: 

Hoe gebruiken: 

 Type landbouw: gangbaar, lage(re) voetafdruk/geïntegreerd 

 Teeltmethoden : volleveld, serreteelt 

 Aanbevolen gewassen: graangewassen, aardappelen, suikerbieten, verse groenten en aardbeien, druiven, 
meerjarige teelten (fruitbomen), blijvend grasland, ... 

 Dosering: 4 t/ha (afhankelijk van bodem, seizoen, gewas,..) 

 
 

 Gedroogde digestaatkorrels zijn laag geprijsd  

 Verhoogde N-inhoud (waarvan 50% mineraal)  

 Verbetert de bodembiodiversiteit door toename van 

organisch stof 

Contact 

Naam: Tim Keysers 

Bedrijf: Arbio 

Web: https://nl-nl.facebook.com/arbiobvba/ 
https://www.vlaco.be/vlaco-
vzw/producten/arbio  

e-mail: keyserstim@hotmail.com  
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