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• Aanvullend met invloedfactoren
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• Video’s
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• Discussiepunten 

• Conclusie

‘Van rottende naar rijpende drijfmest’



Inleiding

Aanleiding voor deze proef

Hoe kunnen wij als melkveehouders het bodemleven 

verbeteren?

- Meer uit (eigen) mest en minder kunstmest

- Drijfmest behandelen

- Consequente toediening 

- Monitoren naar de effecten

- Inzicht verschaffen in de mogelijkheden



Waarom ?

Vuistregel: 

1% humus in bodem = 25 NLV

Kunstmest kost …. M3 gas / ton

Nadelen van kunstmest

Meer met eigen mest



Organisatie

• Opdrachtgevers: Jelle Pilat Noardlike Fryske Wâlden

Joost Mulder Mulder Agro

• Direct betrokkene: Eddy Bergsma Rinagro

• Materialen: ALNN Monsternamemateriaal

Mulder Agro Gieters

• Financiën: financiering door ‘t VALD + Wâld en Finnen

via Jelle Pilat
– Bijeenkomsten

– Analysekosten 

– Onkosten vervoer en uitvoering

– Kosten vanuit NFW



Aanpak en opzet

• Inzichtelijk maken van onderzoekspopulatie

– Waarmee rekening te houden

– Welke kelder(s) wel en niet in de proef

– Mogelijk verstorende factoren inzichtelijk krijgen 

– Randomisatie 

• Controlekelder 

• IBC-proef (kleine schaal)
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Inleiding

Analyses Aantekeningen tijdens monstername

Mengmonster door de gehele stal (m.u.v. bassins)

Waarnemingen m.b.v. aantekeningen monstername

waarnemingen van melkveehouder

Analyses

Waarnemingen

Resultaten

Conclusie

Discussie

Logboeken



Waar gaan we naar kijken
Sheet van 26-9-2018 – bijeenkomst in Damwoude

• In welke vorm stikstof de Stikstof (N) in de mest voorkomst
– Of er verschuiving is te zien van N-mineraal naar N-organisch

• (ofterwel; vastlegging van stikstof)

• Homogeniteit van de mest, kostvorming

• Geur van de mest, ervaring van melkveehouder t.o.v. 

voorgaande jaren

• c/n in de mest en de pH

• Trends uit de drie analyses zullen worden omschreven
– Voor-, tussen- en eindanalyse 
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Inleiding

Niet meegenomen in onderzoek;

- Rantsoen %mais %gras

- Boxenstrooisel



Inleiding
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Verschil KG/TON en KGDS



Pro-mest totaal
vastlegging van stikstof in organische fractie



Agrimestmix
Vastlegging van stikstof in ammoniakale fractie



Formaldehyde in de 

mestkelder

 

VERKLARENDE WAARDEN 

FORMALDEHYDE-GEBRUIK 

NULMETING – 
TUSSENMETING 

NULMETING – 
EINDMETING 

TUSSENMETING - 
EINDMETING 

TOTALE N Wel gebruik 16,7% 4,3% 39,3% 

 Geen gebruik 20,1% 27,2% 59,7% 

AMMONIAKALE N Wel gebruik 39,7% 19,4% 3,1% 

 Geen gebruik 0,9% 22,6% 52,1% 

ORGANISCHE N Wel gebruik 1,2% 13,6% 0,2% 

 Geen gebruik 19,8% 0,7% 30,3% 



Spoel- en/of reinigingswater 

in de mestkelder

 

VERKLARENDE WAARDEN 

LOZING SPOEL-/REINIGINGSWATER 

NULMETING – 
TUSSENMETING 

NULMETING – 
EINDMETING 

TUSSENMETING - 
EINDMETING 

TOTALE N Wel lozing 12,6% 12% 56,6% 

 Geen lozing 29,7% 4,5% 20,2% 

AMMONIAKALE N Wel lozing 0,5% 5,2% 68,9% 

 Geen lozing 34,6% 28,2% 2,2% 

ORGANISCHE N Wel lozing 9,9% 4,9% 7,1% 

 Geen lozing 2,2% 31% 2,7% 



Proef met controlekelder
behandeling met Pro-mest totaal

C = controlekelder

P = Proefkelder



IBC - opstelling 

1 Onbehandeld

2 Iedere twee weken behandeld en aangevuld (Pro-mest)

3 Iedere twee weken behandeld en aangevuld (Agrimestmix)

4 Nov ‘18 afgevuld en behandeld (Pro-mest)

5 Nov ‘18 afgevuld en behandeld (Agrimestmix)



Inleiding
Extra proef: IBC Proef

Met IBC-proef een controlegroep mogelijk (nulgroep) 

en weinig storende factoren 





IBC-proef  



IBC-proef



IBC-proef



IBC-proef



Het leven in de mest in beeld

Filmpjes IBC-proef

Door; Aldert Hiemstra



Eigen ervaring / gevoel 

voorop



Eigen ervaring / gevoel 

voorop



Eigen ervaring / gevoel 

voorop



Discussie

• Betrouwbaarheid monstername nulmeting

• Bedrijfsfactoren

• Gebruik mestverbeteraar op besparing 

kunstmest

• Controle- en proefkelder

• IBC-opstelling

• Ervaring en bevinding melkveehouder



Conclusie

Er kan worden geconcludeerd dat;

• er geen stikstofverlies heeft plaatsgevonden 

• formaldehyde invloed heeft op de kwaliteit van de 

drijfmest

• toxische sporen worden aangepakt bij 

drijfmestbehandeling

• geen behandeling zorgt voor (meer) vervluchtiging van 

stikstof

• de geur in de stal als aangenamer wordt ervaren

• Drijfmest beter te mien is met minder stank



Eindconclusie

Het consequent toedienen van een mestverbeteraar leidt

niet tot stikstofverliezen en brengt aangenamere

omstandigheden met zich mee. Door het behandelen van

drijfmest met een mestverbeteraar worden toxische

sporen aangepakt waardoor rottende drijfmest wordt

omgezet naar rijpende drijfmest.

Rottende mest -> Rijpende mest -> Gezonde bodem


