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Technologie voor N&P-terugwinning uit mest en drijfmest door de combinatie van mobiele cavitator 

en anaërobe vergisting 

In het zuidelijke deel van het land is een managementsysteem voor het beheer van drijfmest opgezet. 

provincie Mantua, in Italië. 

Deze technologie maakt het mogelijk om de overmatige stikstoflozing via het afvalwater te 

verminderen. Bovendien is het mogelijk om de kuilmaïs te vervangen door afvalwater en de 

energiekosten te verlagen. Het maakt het dus mogelijk om de ecologische duurzaamheid van de 

energie-eenheid te verhogen. (CO2-voetafdrukberekening). Ten slotte is de verwerking van drijfmest 

en mest nuttig voor het verkrijgen van een voor biogasinstallaties beter hanteerbaar materiaal, 

gekenmerkt door een hoge homogeniteit en een hoog drogestofgehalte (ongeveer 16%), hoge 

verpompbaarheid, zonder inerte materialen. De capaciteit van de installatie is 60.000 t/jaar bij 

verwerking van ongeveer 25 ton/uur. 

Het invoermateriaal voor het systeem is mest en drijfmest. Het uitgangsproduct is een 

gehomogeniseerd materiaal dat beter geschikt is voor anaërobe vertering en productiever is. 

Het proces begint met het scheiden van de drijfmest, die direct op het bedrijf worden uitgevoerd, 

met de separator die al in de boerderij aanwezig is of met een separator die op een mobiel voertuig is 

geïnstalleerd. Het materiaal wordt naar de biogasinstallaties gestuurd om de drijfmest te stabiliseren, 

hernieuwbare energie te produceren en te vergisten. 

Een van de beste mogelijkheden van deze technologie is dat de gebruikers ook anaerobe 

vergistingsinstallaties kunnen gebruiken of bedrijven die organische inputs nodig hebben om de 

bodemvruchtbaarheid op peil te houden. De afgescheiden vaste stof kan ook worden ingevoegd in 

het vermicomposteringsproces, dat het mogelijk maakt om het te verbeteren in de agro-energetische 

toeleveringsketen binnen de biogasvergisters in plaats van de maïssnippers. 

Voor meer informatie: https://nutriman.net/farmer-platform/technology/id_262  
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