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Biomeststof  gebaseerd op micro-algen geteeldop afvalwater door middel van een heterotroof proces 
(ID:255) 

 

OPLEIDINGSFICHE 

Titel: 

 

 
Informatie: 
 

 

Wat is het product? 

Poedervormige biomeststof van microalgen met een NPK gehalte verkregen door de 
behandeling van effluenten die sterk belast zijn met organische stof en nutriënten 
(effluenten afkomstig van de fruit- en groenten verwerkende industrie). 

 
Wie verkoopt dit product? 

Fundación CARTIF. 

CARTIF is een horizontale, private en non-profit technologie organisatie. Haar missie 
bestaat erin innovatieve oplossingen te ontwikkelen waarmee bedrijven hun  processen, 
systemen en producten verbeteren, hun competitiviteit versterken en nieuwe 
ondernemingsopportuniteiten creëren. 

CARTIF ontwikkelt O&O projecten, gefinancierd door bedrijven of door publieke fondsen 
waarop kan worden ingeschreven via vergelijkende uitnodigingen op nationaal en 
internationaal niveau. Daarnaast adviseert CARTIF publieke overheden (gemeenten en 
regionale regeringen) bij de planning en ontwikkeling van innovatieve projecten met een 
hoog economisch rendement. 

 
Biedt deze leverancier nog andere producten aan? 

Gepelletiseerd digestaat uit een mengsel van varkens- en kippenmest en stro door het 
"MIX- FERTILIZER" proces. 

Struviet uit digestaat en mest door het "REVAWASTE" proces. 

Digestaat afkomstig van de co-vergisting van plantaardige afvaloliën en varkensmest door 
het "VALUVOIL" proces. 

 
Wat zijn de voordelen van het product en de problemen die worden aangepakt? 

Dankzij het gebruik van microalgen kunnen de nutriënten uit het afvalwater 
teruggewonnen worden, terwijl de broeikasgasemissies worden voorkomen en energie 
wordt bespaard. Microalgen zijn een organische meststof met potentieel om nutriënt 
verlies te beperken door een geleidelijke vrijstel van N, P en K (Figuur 1). 

 
Wat is het nutriënt gehalte van het product? 

Het nutriënt gehalte wordt bepaald door het type en de 

samenstelling van het afvalwater. De biomeststof (bio gebaseerd): 6 

%N, 2.5 %P2O5, 1.5 %K2O. 
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Microalgen bevatten een aantal stoffen die de plantengroei stimuleren zoals auxines, 
cytokinines, betaines, amino zuren, vitaminen en polyamines. 

 

Welke toestellen en methoden kunnen worden gebruikt om het product toe te passen? 

De gebruikelijke toepassingswijzen voor biomeststoffen. 

 
Hoe wordt het product aangewend? 

Biomeststof verpakkingen moeten op een koele en droge plaats zonder zonlicht of 
hittebron worden opgeslagen. 

De toepassing van de microalgen biomassa (Figuur 1) op de bodem heeft een positief effect 
op de verse en droge massa van de zaailingen en op hun gehalte aan pigmenten. Voor een 
goede behandeling is een dosis van 2 tot 3 kg aan droge microalgen per t bodem 
gebruikelijk. 

Het kan zowel bij de biologische als de lage-input landbouw als in de traditionele landbouw 
worden gebruikt met een frequentie van 3-4 opeenvolgende seizoenen op hetzelfde veld 
en in combinatie met compost. 

 
Welke vergunningen zijn er en in welke landen? 

Overeenkomstig de Europese Meststoffen Verordening (FPR) (EU) 2019/1009, moet een 
organische meststof organische koolstof (Corg) bevatten alsook nutriënten van uitsluitend 
biologische oorsprong. 

De verontreinigingen en pathogenen in een organische meststof mogen de grenswaarden 
niet overschrijden. Aangezien het gebruikte afvalwater vrij is van pathogenen en de 
concentraties aan metalen zeer laag zijn, voldoet de microalgen biomeststof afkomstig van 
dit afvalwater aan de grenswaarden. 

 
 
 
 
 
 

Figuur 1. Biofertliser-poeder op basis van mircoalgen 
Kostprijs? 

De productiekost is afhankelijk van de hoeveelheid afvalwater die wordt behandeld. 
 
         Meer info: https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_255 
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