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Key facts: 

 
 

 

 Technologie categorie: anaërobe vergisting. 

 Input materiaal: mest en drijfmest. 
 Output product(en): gehomogeniseerd materiaal dat 

beter geschikt is voor anaërobe vergisting en productiever 
is. 

 Capaciteit: 60.000 ton/jaar - 25 ton/uur. 

 Focus op geografische gebieden: Italië 

 Technologische status: TRL8: system complete en gekwalificeerd. 
Vergunningen EC/lidstaat: - 

 
 
 

 

 Samenvatting van de technologie:  

 
In het zuidelijke deel van de provincie Mantua is een managementsysteem voor het beheer van drijfmest opgezet. Het 
begint met de scheiding van de drijfmest, die direct op de boerderij wordt uitgevoerd, met de scheider die al in de 
boerderij aanwezig is of met een scheider die op een mobiel voertuig is geïnstalleerd. Het materiaal wordt naar 
biogasinstallaties gestuurd om de drijfmest te stabiliseren, duurzame energie te produceren en het te vergisten. 
In deze mestketen is binnen het project een nieuw apparaat ontwikkeld, de Mobiele Slurry-Manure cavitator. Het 
apparaat maakt de materialen (mest en drijfmest) beter geschikt voor gebruik in biogasinstallaties. 
Gebruikers kunnen onder andere anaërobe vergistingsinstallaties of boerderijen zijn die organische inputs nodig hebben 
om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden. 
De afgescheiden vaste stof kan ook worden ingevoegd in het vermicomposteringsproces, wat het mogelijk maakt om 
deze te verbeteren in de agro-energie keten binnen de biogas vergisters in plaats van versnipperde maïs. Op zijn beurt 
kan het uitgaande vaste digestaat worden omgezet in kwaliteitsvermicompost, waar veel vraag naar is in de groente- en 
fruitketen, San Lorenzo, bedenker van deze "mestketen", houdt zich bezig met het faciliteren van het contact tussen 
producenten en gebruikers, en ondersteunt de boeren in de technologische en bureaucratische aspecten.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation progra 
under grant agreement No 818470 

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

Sleutelwoorden: -anaërobe vergisting - mest - herstel van voedingsstoffen - giercavitaat 
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 Concurrentiepositie en voordelen:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Overtollige stikstof afvoer door echte verwijdering 
- Onttrekking van vloeibaar digestaat voor een duurzaam gebruik met 

verhoging van de ecologische duurzaamheid (CO2-
voetafdrukberekening) 

- Besparing op de aankoop van minerale meststoffen 
- Traceerbaarheid van de uitwisselingen 
- Optimalisatie in het beheer van bedrijfsopslagplaatsen 
- Vervanging van de silomais met afvalwater en vermindering van de 

kosten van de stroomvoorziening van het systeem 
- Verhoging van de milieuduurzaamheid van de geproduceerde energie-

eenheid (CO2-voetafdrukberekening) 
- Duurzaam gebruik van digestaat en reductie aankoop minerale 

meststoffen 
- Behandel drijfmest en mest om een materiaal te verkrijgen dat beter 

hanteerbaar is voor biogasinstallaties 
- Hoge homogeniteit 
- Hoog drogestofgehalte (16%) 
- Hoge verpompbaarheid 
- Afwezigheid van inerte materialen 

Contact 

Naam: Giuliana D’Imporzano 

Bedrijf: LIFE DOP PROJECT 

Website: www.lifedop.eu 

E-mail: 

giuliana.dimporzano@gmail.com 
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