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Door maximaal gebruik van bedrijfseigen mengmest op grasland onder maaivoorwaarden kan er 

op kunstmest bespaard worden en kan de bedrijfseigen mest op een oordeelkundige manier 

afgezet worden. LCV onderzocht enkele bemestingsstrategieën voor grasland. 
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INLEIDING 

Nieuwe technieken van mestbewerking vinden hun ingang op melkveebedrijven. Vergistte 

rundermengmest (RDM) kan zorgen voor een snellere of betere werking van de vergistte 

mengmest. Bij mestscheiding kan de vaste fractie met minder transportkost afgevoerd worden, 

terwijl via de dunne fractie toch nog de meeste N en K op het bedrijf blijven. In kader van het 

LCV werden in Geel (Hooibeekhoeve) en in Zele (HoGent) proeven met bemesting van RDM op 

gemaaid grasland opgezet. De proef loopt ook nog dit jaar. De idee achter de proef is aan te 

tonen dat de bemesting volgens derogatie goed werkt.  

De grasproductie en de nitraatrest worden bepaald bij 4 bemestingsstrategieën:  

1. RDM aan 250 N/ha aangevuld met kunstmest N tot 300 kg/ha werkzaam (= MAP-norm 

bij derogatie) 

2. RDM +25 à 28% N/ha aangevuld met kunstmest N tot 300 kg/ha werkzaam (= MAP-norm 

bij derogatie) 

3. dunne fractie RDM 250 N (na scheiding van dunne en dikke fractie: de dikke fractie 

bevat het organische gedeelte van de mest; de dunne fractie zou meer minerale N - 

ammoniakale en nitrische - bevatten). (In Zele RDM aan 170 N dierlijk) 

4. vergistte RDM 250 N (van pocketvergister) (bij de vergisting wordt een deel van de 

organisch gebonden N omgezet in minerale N en die is in principe door de plant sneller 

opneembaar).  
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EFFECTEN VAN SOORT VAN RDM 

De proef werd opgezet met mest afkomstig van verschillende bedrijven. Als we rekenen met het 

systeem werkzame N (MAP4), dan ligt voor alle objecten het niveau ervan gelijk op de norm 

voor derogatie, namelijk 300 kg/ha werkzame N. Dit systeem gaat ervan uit dat er 60% van de N 

in dierlijke mest beschikbaar is voor de plant tijdens het groeiseizoen. Of dit zo is hangt af van 

het tijdstip van toedienen. Hoe later in het seizoen de mest wordt toegediend, hoe kleiner de 

kans is dat het gras de nutriënten nog benut. We verdeelden de mengmestgift in 3 fracties over 

het seizoen. De bemesting werd gebaseerd op mestanalyses. De werkingscoëfficiënt is ook 

afhankelijk van het organische stofgehalte en minerale N gehalte van de mengmest. 

Monsteranalyses gaven ons het percentage N dat het eerste jaar voor de plant beschikbaar 

komt, zoals vermeld op het analyseverslag. Dat is voor gewone RDM 66%, voor de dunne fractie 

71% en voor runderdigestaat 75%. Onderstaande tabel geeft weer wat hiervan het effect is voor 

wat de effectief werkzame N betreft. Een grotere impact heeft de mestsoort op de aan te vullen 

hoeveelheid kunstmest. Bij object 2 zien we dat door relatief meer dierlijke mest te geven er 

bespaard wordt op zowel N- als K-kunstmest.  

De N/P verhouding (binnen hetzelfde bedrijf) wijkt normaal niet veel af van deze van RDM, maar 

door het feit dat het runderdigestaat meer N en K bevatte ten opzichte van P van de RDM kon 

ook hier een aanzienlijke besparing op kunstmest gerealiseerd worden. De besparing is het 

grootst bij de dunne fractie. Door de hoge N/P verhouding, maar vooral het hogere kali-aandeel 

zorgde voor een besparing op kunstmest van bijna 40%. 

Tabel 1: Gegeven werkzame hoeveelheden N en P en besparing op aanvulling met kunstmest (LCV Geel 

2013) 

Object 

 Nwerk 

(MM + KM) 

(BDB) 

Pwerk 

(enkel MM) 

Besparing 

N KM 

Besparing 

P KM 

Besparing 

KM 

euro/ha 

1 RDM 311 64    

2 RDM+* 315 80 16% 12% 72 

3 Dunne fractie 328 46 5% 59% 195 

4 Runderdigestaat 340 65 15% 29% 123 
* boven norm voor dierlijke mest 

MM = mengmest; KM = kunstmest 

We zagen geen significante verschillen in de grasopbrengst. De dunne fractie geeft een hogere 

opbrengst (+9% in 2012, +18% in 2013). Bij digestaat is de winst kleiner. Een mogelijke 

verklaring is dat digestaat beter later wordt toegepast door de snellere werking van de N. Voor 

het nitraatresidu zien we ook geen betekenisvolle verschillen. Dit is op zich positief, te meer 

omdat we bij object 2 meer dierlijke mest hebben toegediend dan toegelaten en dit object 

nergens het hoogst scoort voor nitraatrest. Toch zagen we in 2013 in Geel door achterblijvende 

opbrengsten tegen het einde van het seizoen, bij dunne fractie en digestaat, nitraatresten die 

boven of tegen de norm uitkwamen, ondanks de 6 maaisnedes. Misschien komt dat door het 

laat op gang komen van het seizoen. Een verdere opvolging van de proef in 2014 moet meer 

duidelijkheid geven. 
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KALIUM: NIET TE VERWAARLOZEN 

Kalium is net zo onderhevig aan uitspoeling als N en moet elk jaar aangevuld worden. De 

kaliumbehoefte is sterk afhankelijk van de grondsoort en bij maaien veel hoger dan bij de 

combinatie maaien/grazen. Bij voldoende RDM is de behoefte aan K vaak mee ingevuld. Bij een 

lagere gift van RDM of wanneer het kali-gehalte van de mest verlaagt door bijvoorbeeld het 

grasaandeel in het rantsoen te verlagen, dan neemt het kaliumtekort toe. Als dat tekort niet 

aangevuld wordt, groeit het gewas minder, is er minder afvoer en blijft er meer N achter in de 

bodem. 

In Geel moest volgens de bodemanalyses enkel K aangevuld worden. Afhankelijk van de K die 

via de dierlijke mest werd toegediend, werd er tot 365 kg/ha K gegeven uit kunstmest, wat al 

vlug meer dan 300 euro/ha betekent. In Zele was er minder aanvulling met K nodig. Daar werd 

ook magnesium aangevuld. Om het effect ervan na te gaan werd in de proef elk object nog eens 

opgesplitst: met en zonder aanvulling van Mg (magnesium) tot het advies. Qua opbrengst zien 

we bij de proef in Geel een voordeel voor het wel aanvullen van kali tot advies, uitgezonderd bij 

digestaat, vooral in 2013. In Zele waar de verschillen in kunstmestgift veel kleiner zijn zien we 

die trend niet. In Geel zagen we (vooral in 2012) een zeer positief effect op het nitraatresidu bij 

de aanvulling van K tot het advies. Voor het overige waren de resultaten zeer wisselend.  
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BESLUIT 

De bewerking van RDM biedt voordelen. De samenstelling van de mest wijzigt waardoor er 

meer mest kan toegediend worden en er bespaard wordt op kunstmest. Mestbewerking geeft 

een betere werking en maakt de mest homogener. Dat resulteert in een meer constante 

samenstelling (correctere bemesting) en een gemakkelijkere toediening (geen of minder 

verstoppingen). De dunne fractie bevat minder fosfor en kan dus maximaal ingezet worden bij 

derogatie op grasland. Het hoge kali-gehalte is ook welkom op de meeste zandgronden. 

Digestaat van RDM afkomstig van de pocketvergister verschilt niet zoveel van RDM. Mogelijks 

wordt de N eruit sneller vrijgesteld en vraagt dit een aangepast tijdstip van toedienen. Meer 

onderzoek moet dit uitklaren. 

Meerjarig grasland onder maaivoorwaarden heeft duidelijk potentieel om hoge mengmestgiften 

aan te kunnen. De bemesting moet wel op een milieukundig verantwoorde manier uitgevoerd 

worden. De mest moet tijdig toegediend worden. Hoe hoger het organische stofgehalte en hoe 

lager het aandeel aan minerale (ammoniakale + nitrische) N, hoe langer de mest nodig heeft om 

te mineraliseren. Goede bodemomstandigheden, voldoende vocht en een warm voorjaar werken 

positief. Maaien is N afvoeren, vooral de laatste 2 snedes zijn bepalend om een laag 

nitraatresidu te bekomen. 

 

 

 


