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Het gebruik van vaste mest 

Algemene kenmerken van de subcategorie 

Vaste mest is een bodemverbeteraar met een hoog drogestofgehalte. Dierlijke mest is een 
mengsel van uitwerpselen en urine, strooisel (bv. stro, houtkrullen, zaagsel, veenmos, …), 
gemorst voer en drinkwater, en water dat wordt gebruikt voor het wassen van vloeren. Het is 
een waardevolle meststof die een breed scala van nutriënten bevat, zoals stikstof (N), fosfor 
(P) en kalium (K), alsook organische koolstof die door bodemmicro-organismen kan worden 
benut. Ruwe mest kan worden verwerkt met scheidingstechnologieën die een vaste fractie 
produceren waarin een groot deel van de P en de droge stof (DS) en aanzienlijke 
hoeveelheden van de N worden vastgehouden. Er zijn verschillende technologieën 
beschikbaar voor de scheiding van vloeistof en vaste stoffen, waaronder scheiding binnen het 
bedrijf zoals roostervloeren met kelders of kanalen eronder, natuurlijke sedimentatie, 
drogen, verdamping, centrifugatie, scheiding onder druk zoals schroef- of bandpers, … Om de 
scheidingsefficiëntie te verhogen, kan mest worden voorbehandeld met additieven zoals 
bruinkool, bentoniet, zeoliet, kristallen, chitosaan en effectieve micro-organismen. 
Afhankelijk van de voorbehandelings- en scheidingstechnologieën kan de verkregen vaste 
mest tot 90% organische stof bevatten met een kleiner volume, wat resulteert in lagere 
opslag- en transportkosten en minder geur- en broeikasgasemissies. Daarom biedt vaste mest 
een groot potentieel om als organische meststof of bodemverbeteraar te worden gebruikt. 
Het kan bovendien voor verschillende soorten gewassen worden gebruikt.  

Inputstromen 

Dierlijke mest (pluimvee, varkens, runderen, kalveren) 

 

Hoe wordt vaste mest geproduceerd? 

Vaste mest kan op verschillende manieren worden geproduceerd, afhankelijk van de 
gebruikte technologie.  

Vaste mest afkomstig van het Geamix-systeem (ID 595) wordt geproduceerd door scheiding 
van vaste mest en urine aan de bron. De kalveren verblijven op een met stalen roosters 
beklede vloer. De mest valt door de roostervloer op een geperforeerde, urine doorlatende 
mestband die onder de roostervloer ligt, waarbij de urine volledig door de geperforeerde 
mestband valt. Een ander voorbeeld van scheiding aan de bron van de mest is het VeDoWS-
systeem in varkensstallen (ID 323). Onder de roostervloer van het VeDoWS-stalsysteem is een 
ondiepe kelder aangelegd die de primaire scheiding van urine en vaste mest mogelijk maakt. 
De kelder bestaat uit twee hellende delen met in het midden een opening van 18 tot 22 mm. 
Met behulp van een schraper wordt de vaste mest dagelijks uit de mestgoot verwijderd. Deze 
primaire scheiding van de mest in de kelder ligt aan de basis van de lagere ammoniakemissie.  

Vaste mest afkomstig van een zeefbandpers en pasteurisatie (ID 594) wordt verwerkt van 
drijfmest van 95% varkens en 5% runderen of nertsen. De drijfmest wordt gescheiden in een 
vaste en een vloeibare fractie met behulp van een zeefbandpers. De vloeibare fractie wordt 
omgezet in mineralenconcentraat. De vaste fractie wordt gepasteuriseerd met infrarood en 
geëxporteerd. 
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Vaste mest van pluimvee kan worden verkregen door de uitwerpselen van pluimvee op 
tredmolens in de kippenstallen te verzamelen en naar een droogtunnel te brengen (ID 370). 
Via een transporttunnel gaat de pluimveemest vervolgens naar een opslagplaats om te 
worden gemengd en gehomogeniseerd. Dit proces zorgt voor stabilisatie van het organisch 
materiaal door verwijdering van het vrije water, met vermindering van de geuren, behoud 
van het product door stopzetting van de gisting en concentratie van nutriënten. 

 

Typisch nutriëntgehalte en beschikbaarheid voor planten 

Het gehalte aan voedingsstoffen is sterk afhankelijk van de gebruikte technologie en het 
gebruikte uitgangsmateriaal. In het geval van het Geamix-systeem (ID 595) bedraagt het 
nutriëntengehalte 13 g/kg N, 9,4 g/kg P2O5 en 8,2 g/kg K2O. In het geval van het gebruik van 
een zeefbandpers voor de scheiding van hoofdzakelijk varkensdrijfmest (ID 594) bedraagt het 
nutriëntgehalte 13 g/kg N, 18,0 g/kg P2O5 en 5,1 g/kg K2O. In het geval van het SECONOV-
dehydratatieproces (ID 370) bedraagt het nutriëntgehalte 4,6% N, 3% P en 2,9% K. 

Voorbeelden van vaste mestproducten beschreven op het NUTRIMAN Farmer Platform: 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_370 (Frankrijk) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_594 (Nederland) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_595 (Nederland) 

 

                    
Figuur 1: vaste kippenmest (ID:370)                   Figuur 2: vaste varkens-/rundveemest  

                                                                                                     bekomen na scheiding in een zeefbandpers (ID:594). 

 

  

Figuur 3: Vaste kalvermest (ID:595)    

 

Toepassingsgebieden in de landbouw: gewas, dosering, toepassingsmethode en praktische 
aanbevelingen. 

Vaste mest kan voor een groot aantal toepassingen worden gebruikt als bodemverbeteraar. 
Zo kan de organische NPK-meststof uit pluimveemest met het SECONOV-dehydratieproces 
(ID 370) worden gebruikt voor tarwe, gerst, maïs, koolzaad, zonnebloem, aardappelen, 
fruitbomen, druiven, ..., met een typische dosering van 1 tot 4 ton/ha. De dosering hangt af 
van de nood van de gewassen, maar is momenteel beperkt tot 170 kg N/ha als dierlijke mest 
of 230-250 kg N/ha voor derogatiebedrijven in NL. 

Vaste mest kan vóór het zaaien of planten van de gewassen worden uitgereden met dezelfde machines 
als dewelke nu voor het uitrijden van vaste mest worden gebruikt. 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_370
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_594
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_595
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Voordelen voor landbouwers 

Vaste mest is een natuurlijk product met een hoog gehalte aan organische stof. De C/N-
verhouding is dan ook hoog, wat betekent dat deze producten goed gestabiliseerd zijn en de 
bodemvruchtbaarheid kunnen verhogen. Afhankelijk van de gebruikte technologie en het 
gebruikte uitgangsmateriaal zijn er nog andere voordelen (bv. organische fosfor met hoge 
biologische beschikbaarheid, hygiënisch en vrij van ziekteverwekkers). 

 

Knelpunten bij de toepassing. Potentieel risico of beperking. 

Het is noodzakelijk de toepassingsdosering te kiezen op basis van de beschikbaarheid van de 
bodem en de opname door het gewas. Volgens de huidige regelgeving wordt vaste mest 
behandeld als dierlijke mest en moet de limiet van maximaal 170 kg totaal N per hectare 
worden nageleefd (230-250 kg N/ha voor derogatiebedrijven in NL). 

 

Wettelijk kader voor het gebruik 

Specifieke nationale wettelijke voorwaarden 

ID 370 voldoet aan de Franse norm NF U42-001. 

ID 594 voldoet aan de Nederlandse norm NL-219144.  

 

EU-verordening inzake meststoffen 

Zoals voorgesteld in de "end of manure-criteria" van de Europese Commissie, kunnen 
teruggewonnen materialen zoals mest worden geclassificeerd als producten (d.w.z. als niet-
afval), waardoor ze kunnen passen in de EU-meststoffenverordening nr. 2019/1009 als PFC 1 
(A) organische meststof of PFC 3 (A) organische bodemverbeteraar.   

 

Economische evaluatie van de toepassing van de producten 

De organische NPK-meststof uit pluimveemest met SECONOV-dehydratieproces (ID 370) 
heeft een gemiddelde kostprijs van ongeveer 125 €/ha. De organische bodemverbeteraar uit 
kalvermest met Geamix-scheiding aan de bron kost ongeveer 30 €/ton (ID 595), zodat de prijs 
per ha afhankelijk zal zijn van de toegepaste dosis. Voor de vaste fractie uit varkens- en 
runderdrijfmest met zeefbandpers en pasteurisatie (ID 594) is de prijs zelfs negatief (-15 
€/ton) omdat de producent moet betalen om het product te kunnen leveren. 
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Richtsnoer voor de beste beheerspraktijken, rekening houdend met de specifieke 
omstandigheden van het betrokken gebied, voor het gebruik van het product voor 
specifieke toepassingen (bodemverbeteraars, groeimedia, organische meststoffen, enz.) 

Dosering 

De dosering van de uitwerpselen van pluimvee (ID 370) is afhankelijk van de 
oogstdoelstellingen, maar ligt in het algemeen tussen 1 en 4 ton/ha.  

De dosering van de vaste mest van ID 594 en ID 595 is afhankelijk van de 
gewassentoediening. Momenteel maximaal 170 kg N/ha als dierlijke mest (230-250 kg N/ha 
voor derogatiebedrijven in NL). 

 

Hoe te bewaren, toe te passen, met welke machines? 

Vaste mest moet op een droge plaats worden opgeslagen. De eenvoudigste methode van 
opslag is op de grond, afgedekt met een zeil of plastic zeil, waardoor overtollig vocht wordt 
voorkomen. Vaste mest kan vóór het zaaien of planten van de gewassen worden uitgereden 
met dezelfde machines die nu voor het uitrijden van vaste mest worden gebruikt. 

 

Meer informatie: 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_370 (Frankrijk) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_594 (Nederland) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_595 (Nederland) 

 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_370
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_594
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_595

