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 Gebruik van digestaat als meststof in Zuid-Europa  

 

Algemene kenmerken van de subcategorie  

 

Digestaat is een meststof die wordt verkregen uit anaerobe vergistingsprocessen waarbij 
micro-organismen organisch materiaal afbreken in afwezigheid van zuurstof. 

Digestaat bevat alle voedingsstoffen voor gewassen, inclusief stikstof, fosfor en kalium. 
Aangezien bij anaerobe vergisting geen nutriënten verloren gaan, kunnen landbouwers de 
nutriëntencyclus sluiten en de mineralen hergebruiken. Bovendien kan organisch materiaal in 
digestaat het humusgehalte in de bodem verhogen, wat vooral van cruciaal belang is voor 
dorre en semi-aride gebieden met een laag koolstofgehalte. Het percentage direct 
beschikbare stikstof in digestaat is hoger dan dat van hetzelfde organisch materiaal in 
onbewerkte vorm, waardoor het een hogere bemestingswaarde heeft. 

 

Input materiaal 

Bioafval, energiemaïs, varkensmest, kippenmest van pluimveebedrijven, stro (overblijvende 
plantaardige biomassa), ureum, mengsel van mest en bioafval. 

 

Hoe wordt digestaat geproduceerd? 

Anaerobe vergisting bestaat uit een reeks biologische processen waarbij de micro-organismen 
het biologisch afbreekbare materiaal in afwezigheid van zuurstof afbreken. De belangrijkste 
eindproducten zijn het biogas, dat wordt verbrand om elektriciteit en warmte op te wekken, 
of kan worden verwerkt tot hernieuwbaar aardgas en brandstoffen. 

 

Tijdens de anaerobe vergisting wordt de organische stikstof gemineraliseerd en aan het eind 
van het proces kan het gehalte aan ammoniak en stikstof totaal oplopen tot 70-80%. De 
stijging van de ammoniumstikstofconcentratie leidt ook tot een stijging van de pH, meestal 
tussen 8 en 9. Het vergistingsproces brengt echter geen verandering in de totale hoeveelheid 
stikstof in de producten. Anaerobe vergisting is een potentieel zeer doeltreffende 
behandeling om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen: tijdens het proces wordt het 
grootste deel van het vergistbare organische materiaal afgebroken tot methaan en 
kooldioxide, waardoor een effluent (digestaat) wordt verkregen met een lager BKG-
emissiepotentieel dan de inkomende producten.  

Afgescheiden uitgegiste vaste stoffen kunnen worden gecomposteerd of rechtstreeks op de 
gewassen worden uitgereden of ook in andere producten worden omgezet. De vloeibare 
stroom, bekend als digestaat, kan in de landbouw worden gebruikt als teruggewonnen N/P-
meststof. 
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Typische nutriëntinhouden en nutriëntbeschikbaarheden 

Het in pellets verpakte digestaat bevat gewoonlijk 2,4-10% N (d.m.) en 3-5,5% P2O5 (d.m.), 

afhankelijk van de gebruikte materialen en het vochtigheidspercentage (vaak ongeveer 3-

10%). 

De vloeibare digestaten bevatten gewoonlijk 0,05-1% N (d.m.) en 0,2-1% P2O5 (d.m.), 

afhankelijk van de gebruikte materialen en het vochtigheidspercentage (vaak ongeveer 70-

80%). 

 

Voorbeelden van digestaat-producten beschreven op het NUTRIMAN Farmer Platform   

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_267 (Spanje)  

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_268 (Spanje) 

 

Sommige digestaten die in het NUTRIMAN-project zijn geselecteerd, zijn beschikbaar in Zuid-
Europa. 

Het gepelletiseerde digestaat uit een mengsel van varkensmest, pluimveemest en stro 
volgens het "MIX-FERTILIZER"-proces (ID:267 - Figuur 1) wordt gemaakt op basis van 
digestaat van varkensmest, kippenmest van een pluimveebedrijf, en stro (resterende 
plantaardige biomassa), ureum. Deze digestaatfractie bevat: 10% N (dm); 4% P2O5 (dm); - 4% 
K2O (dm). 

Het digestaat van de gecombineerde vergisting van plantaardig-olie-afval en varkensmest 
volgens het "VALUVOIL"-procédé (ID:268 - figuur 2) wordt verkregen uit organisch afval, zoals 
plantaardig-olie-afval en varkensmest, en bevat ongeveer: 0,09 N% (fw); 0,2% P2O5 (fw).  

 

  
Figuur 1. MIX FERTILIZER gedroogd digestaat (ID:267)    Figuur 2. VALUVOIL digestaat (ID:268).     

 

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

Deze digestaten worden gebruikt aan 0,2-1 t/ha (gepelletiseerd digestaat ID:267) of aan 40-
80 m3/ha (vloeibaar digestaat ID:268) naar gelang van de bodemkwaliteit, het seizoen en de 
gewasopname. Ze kunnen worden gebruikt om de productie van een groot aantal graan- en 
tuinbouwgewassen te verbeteren. 

 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_267
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_268
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Voordelen voor landbouwers  

Door het gebruik van digestaten kunnen de nutriënten (N, P en andere) gemakkelijker door 
planten worden opgenomen. Dit houdt in dat digestaat en afgeleide producten geschikter 
kunnen zijn als meststof dan de grondstoffen waaruit zij afkomstig zijn (zoals slib, slurries, 
bio-afval, enz.).  

Door de bio-afvalstoffen onder anaërobe omstandigheden te behandelen is het mogelijk  

 Hernieuwbare energie te produceren. 

 Geuren te verminderen. 

 De mest en co-substraten te stabiliseren: de afbraak van de koolstofhoudende 
organische belasting als gevolg van de anaerobe vergisting geeft de mest voldoende 
stabiliteit in de daaropvolgende opslagperioden; het veroorzaakt een vertraging van 
de afbraak- en vergistingsprocessen. 

 Vermindering van het gehalte aan pathogenen van het ingangsmateriaal: de 
anaerobe vergisting in mesofiele omgeving (40 °C) kan de pathogene lading in de 
mest gedeeltelijk verminderen. Door te werken in thermofiele omstandigheden (55 
°C) is het daarentegen mogelijk het afvalwater volledig te hygiëniseren met volledige 
vernietiging van de pathogenen. 

 

Dit zijn nieuwe meststoffen die bijdragen tot een grotere opbrengst van de gewassen. Zij 
dragen bij tot de verbetering van de kwaliteit van de bodem. Na de teelt heeft de bodem een 
hoger gehalte aan organische stof. Door het gecontroleerd vrijkomen van stikstof wordt het 
percolatieverlies (verontreiniging van de watervoerende lagen) beperkt. Ook de 
broeikasgasemissies zijn lager. 

Bovendien wordt bij de productie van ID 267-268 niet alleen afval teruggewonnen in de vorm 
van stikstof- en fosfaatmeststoffen, maar wordt ook hernieuwbare energie geproduceerd. 

 

Knelpunten bij de toepassing. Potentieel risico of beperking.  

Het grootste knelpunt bij de toepassing van digestaten is wanneer het product wordt 
toegepast in een gebied dat gevoelig is voor stikstof of fosfor, volgens de plaatselijke 
verordeningen van de Richtlijnen 2000/60/EG en 91/676/EEG. Bijgevolg moet de 
toepassingsdosering worden gekozen op basis van de beschikbaarheid van de bodem en de 
gewasopname. Voor het transport en de verspreiding van het vloeibare digestaat (ID:268) kan 
een gewone giertank worden gebruikt. Gezien de grote transportvolumes en de hoge 
vochtigheidsgraad van de meststof is het beter om het uitgedeelde vloeibare digestaat 
onmiddellijk in te graven met een schijveneg of met een onderzaaimachine, nog beter in 
combinatie met de mengmestverspreider om de geur en ammoniakemissie te beperken. Het 
is niet raadzaam de percelen onmiddellijk na de verspreiding van het vloeibare digestaat diep 
te ploegen omdat de grond, gezien de consistentie van de meststof, slijmerig en glibberig is, 
waardoor de bewerking duurder wordt in termen van verbruik en arbeidstijd. Voor de 
verspreiding van gedroogd digestaat in korrelvorm (ID:267) kan een gewone 
kunstmeststrooier met dubbele ventilator worden gebruikt, zodat een gelijkmatige 
verspreiding wordt verkregen. Het is altijd aan te bevelen de meststof in te graven. In dat 
geval zijn er geen problemen om de percelen onmiddellijk om te ploegen, aangezien het 
opbrengen van de meststof geen effect heeft op de pneumatische/bodemtractie.  
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Wettelijk kader voor gebruik 

Specifieke nationale voorwaarden 

ID:267-268 de Spaanse standaardwetgeving naleven. 

  

EU Meststoffenverordening (FPR: EC 1009/2019)  

ID:267 is een PFC 1 B "Organische-minerale meststof". Bovendien komt het in aanmerking om 
te worden ingedeeld in categorie 5 van het componentenmateriaal (CMC) "Digestaat ander 
dan vers gewasdigestaat". 

ID:268 is een PFC 1 A "Organische meststof". Bovendien komt het in aanmerking om te 
worden ingedeeld in categorie 5 van materiaalbestanddelen (CMC) "Digestaat met 
uitzondering van vers digestaat van gewassen". 

Al deze producten (ID:267-268) zijn alleen toepasbaar in de gangbare landbouw.  

 

Economische evaluatie van de toepassing van de producten    

Gewoonlijk kost digestaat (ID:267-268) ongeveer 2-20€/ton af fabriek, afhankelijk van het 
vereiste volume en de verpakking. Rekening houdend met de verbeterde opbrengst en 
kwaliteit, zijn deze kosten over het algemeen draaglijk (ongeveer 50-200€/ha).   

 

Richtsnoer voor de beste beheerspraktijken, rekening houdend met de specifieke 

omstandigheden van het gegeven grondgebied, voor het gebruik van het product voor 

specifieke toepassingen (bodemverbeteraars, groeimedia, organische meststoffen enz.) 

Dosering: 

 Organische/organo-minerale meststoffen: 

o ID:267 van 0,2 tot 1 t/ha (volgens bodemkwaliteit, seizoen, gewasopname,...) 

o ID:268 van 40 tot 80 m3/ha (afhankelijk van bodemkwaliteit, seizoen, 
gewasopname,...)  

 

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

Vaste digestaten zoals (ID:267) moeten op een droge plaats worden opgeslagen en mogen 
niet rechtstreeks aan zonlicht worden blootgesteld. Het kan op de bodem worden gebracht 
met een kunstmeststrooier met dubbele ventilatoren, zoals hierboven uitgelegd. 

Vloeibare digestaten zoals (ID:268) hebben daarentegen een hoger watergehalte (ongeveer 
70-80%) in vergelijking met minerale meststoffen en/of gedroogde digestaten, waardoor de 
transportkosten stijgen en hoge doseringen per hectare moeten worden verstrekt. Daarom 
moeten ze worden opgeslagen in ondergrondse giertanks of in overdekte bovengrondse 
giertanks om de uitstoot van broeikasgassen en ammoniak te beperken. Het kan op de 
bodem worden uitgereden met een mengmestverspreider, zoals hierboven uitgelegd.  

 

Voor meer informatie: 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_267 (Spanje)  

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_268 (Spanje) 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_267
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_268

