


7 jaar digestaat: wat is het resultaat?  
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Vlaco streeft naar het duurzaam en kwaliteitsvol sluiten van de biologische kringloop: zowel de kleine als de grote kringloopDaarbij is het essentieel dat de kwaliteitsvolle eindproducten van compostering en vergisting nuttig gebruikt worden. Specifieke veld- en demoproeven zijn nodig om meer inzicht te brengen.



Veldproef met digestaat 

• i.s.m. Ugent - Proefhoeve Melle 
• akkerbouwrotatie : maïs - aardappelen – 

suikerbieten – granen 
• sinds 2010 
• focus op P bemesting 
• maximale bemestingsnorm : 
 P (85 kg P2O5/ha)   
 N-totaal (200 kg N/ha) 
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PCG: proefcentrum voor de groenteteelt KruishoutemPCS: proefcentrum voor de sierteelt Destelbergen



Veldproef met digestaat 
• Blokkenproef met 15 objecten 
• 3 herhalingen 
• Groep Minerale bemestingen (objecten P1 tem. P8):  
 louter mineraal bemest 
 200 kg N/ha 
 P bemesting: 
 
  

 

• Responscurve van gewas voor minerale P  
• P bemestingswaarde van de producten vergeleken  

met minerale P bemesting 
 
 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

0 kg 
P2O5/ha 

15 kg 
P2O5/ha 

30 kg 
P2O5/ha 

45 kg 
P2O5/ha 

60 kg 
P2O5/ha 

75 kg 
P2O5/ha 

85 kg 
P2O5/ha 

95 kg 
P2O5/ha 
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laten toe een responscurve van het gewas voor minerale P op te stellen. Aan de hand van deze curve kan de P bemestingswaarde van de producten vergeleken worden met minerale P bemesting



Veldproef met digestaat 

• Groep Digestaatproducten:  
 Gedroogd digestaat met mest (GDM) 
 Gedroogd digestaat zonder mest (GDZ) 
 Dikke fractie digestaat zonder mest (DF)  
 Effluent (Eff)   
 Biothermisch gedroogde OBA- meststof (OBA) 

• Tot maximale bemestingsnorm  
voor N of P  
(indien nodig mineraal bijbemest) 



Veldproef met digestaat 

• Groep Organisch: 
 Mengmest (M)  
 Gft-compost (gft)  

• Tot de maximale 
bemestingsnorm voor N of 
P (indien nodig mineraal 
bijbemest) 



Groei, opbrengst, kwaliteit? 

• Opbrengsten zijn minimaal gelijkaardig aan 
bemesting met dierlijke mest, soms zelfs iets beter 

• Kwaliteit van de gewassen blijft goed 
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Doel: aantonen dat digestaat nuttig gebruikt kan worden als organische meststof



Dikke  fractie digestaat en mengmest significant 
verschillend 
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Ze geven minimaal dezelfde opbrengst en kwaliteit als de referentie (dierlijke mest). Soms scoren ze zelfs beter, zoals dikke fractie digestaat bij aardappelen in 2011. 



Wat bij start? Bodem in april 2010 
parameter resultaat beoordeling 
grondsoort lichte leem 

pH-KCl 6,2 tamelijk laag 
C 1,40 % normaal 

P 20 mg/100 g droge grond tamelijk hoog 
K 12 mg/100 g droge grond tamelijk laag 

Mg 32 mg/100 g droge grond hoog 
Ca 172 mg/100 g droge grond normaal  
Na 1,9 mg/100 g droge grond laag 



Wat gebeurt er onder de grond? 

• 2016: uitgebreide bodemanalyse (na 6 jaar) 
 Bodemchemisch: 

o Weinig signficante verschillen 
o Enkel pH KCl: verzuring N kunstmest 
o EC waarden: allemaal ok 
o Geen verhoging zware metalen 
o Tov andere proefvelden: hogere HWC 
     en relatief lage HWP 

Indicator 
bodemkwaliteit 

Maat  makkelijk 
afbreekbare 

organische stof 

Link 
aggregaatvorming 

en -stabiliteit 
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Uitgebreide bodemanalyse is gebeurd op de bodem behandeld met DD (met en zonder mest), kunstmest, dierlijke mestDe heetwaterextraheerbare koolstof geeft aan hoeveel makkelijk afbreekbare organische stof aanwezig is. Deze koolstoffractie is betrokken bij de aggregaatvorming en –stabi Voor dit bodemonderzoek zijn 5 behandelingen gekozen namelijk: 2 types gedroogd digestaat (met en zonder mest), dikke fractie digestaat en de controle behandelingen met drijfmest en minerale bemesting.De bemonstering voor alle onderzoek gebeurde in maart 2016 en de monsters zijn over een diepte van 30 cm genomen. liteit. Daarnaast is er ook een relatie tot de microbiële activiteit. HWC wordt beschouwd als een indicator voor de bodemkwaliteit.Er zijn slechts enkele significante verschillen vastgesteld. Namelijk voor de pH (KCl) en het natriumgehalte (na extractie met ammoniumlactaat). De pH van de behandelingen met drijfmest is significant hoger dan in de bodems waarop gedroogd digestaat zonder mest en minerale bemesting toegepast is. Ook naar zware metalen toe zijn geen verschillen teruggevonden. De waarden voor EC zijn allemaal laag en vormen dus geen probleem.Het organische stofgehalte is op verschillende manieren bepaald: totaal organisch koolstofgehalte en de heetwaterextraheerbare koolstof. Het totaal organisch koolstofgehalte heeft weer hoeveel organische stof in de bodem aanwezig is. De heetwaterextraheerbare koolstof geeft aan hoeveel makkelijk afbreekbare organische stof aanwezig is. Deze koolstoffractie is betrokken bij de aggregaatvorming en –stabiliteit. Daarnaast is er ook een relatie tot de microbiële activiteit. HWC wordt beschouwd als een indicator voor de bodemkwaliteit. Er zijn geen verschillen in koolstofgehalte van de bodem vastgesteld tussen de verschillende behandelingen, noch in totaal organisch koolstofgehalte noch in heetwaterextraheerbare koolstof.Fosfor is ook op verschillende manieren bepaald: totale fosfor, heetwaterextraheerbare fosfor (HWP) en fosfor geëxtraheerd met ammoniumlactaat, ammoniumoxalaat en met calciumchloride. De heetwaterextraheerbare fosfor is een indicator voor de gemakkelijk beschikbare fosfor in de bodem. In het doctoraat van Thijs Vanden Nest werd aangetoond dat deze parameter een goeie indicatie geeft voor het risico op fosfor-uitloging, en dat deze indicator minder afhankelijk was van temporele variatie dan de CaCl2-extraheerbare fosfor.De met ammoniumlactaat geëxtraheerder fosfor (PAL) is een maat voor de fosfaatcapaciteit van de bodem. Dit is de hoeveelheid fosfaat in de bodem die over een middellange termijn beschikbaar kan komen voor het gewasDe met calciumchloride geëxtraheerde fosfor (PCaCl2) is een indicatie voor de fosfaatintensiteit van de bodem. Dit is de fosfor die op korte termijn beschikbaar zal zijn. De fosfor na extractie in ammoniumoxalaat geeft aan hoeveel P op lange termijn beschikbaar zal zijn. Deze is bepalend voor de fosfaatverzadigingsgraad van de bodem. Ook de fosfaatverzadigingsgraad van de bodem is bepaald (uitgedrukt als percentueel aandeel van het fosfaatbindend vermogen van de bodem). Bij alle behandelingen schommelt dit rond de 30%.Voor de heetwater extractie van koolstof en de verschillende fosforanalyses zijn de analyseresultaten van de bodem met digestaattoepassing gelijkaardig aan deze waarop dierlijke mest of minerale meststoffen gebruikt worden. Wat wel opvalt is dat alle behandelingen die onderzocht zijn, hoge HWC-waarden en relatief lage HWP-waarden hebben. Bij de Bopact-proef bij ILVO (effect van compostgebruik, type drijfmest en bodembewerking) werden waarden voor HWC tussen 878-1035 mg/kg en voor HWP tussen 20.9-23.7 mg/kg gemeten (D’Hose et al., 2016). Bij de bemestingsproef bij UGent (effect van verschillende types organische meststoffen) werden waarden voor HWC tussen 737-964 mg/kg en voor HWP tussen 15.5-22.7 mg/kg gemeten (Vanden Nest et al., 2014). 
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2010: 20 mg P/100g droge grond -> fosfor klasse 32017: P gemiddelde digestaat producten (dif, 2 soorten DD: 18,9 mg P/100 g droge grond2017: P1 (zonder P bemesting): 15,6 mg P/100g droge grond -> fosfor klasse 22017: digestaatproducten 18,1 tot 19,4 Ook bv kalium is in dalende lijn ondanks jaarlijkse bemesting met 250 eenhedenVerschillen nog niet significant. Enkel voor P extractie CaCl2 is bij P1 significant lager dan andere Stijging dierlijke mest: niet duidelijk wat de oorzaak is, zal verder onderzocht wordenKlasse P-beschikbaarheid Klasse I Laag ≤ 12Klasse II Streefzone > 12 - ≤ 18 Klasse III Matig hoog > 18 - ≤ 40Klasse IV Hoog > 40Enkel bij mengmest is een stijging van P waar te nemen -> verder te onderzoeken

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwio--Hp4ebbAhUHK1AKHaHbDdoQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.depositphotos.com/10907484/stockillustratie-cartoon-mijn-ingang.html&psig=AOvVaw34Bhv9xvcgpuJQA0jhy8bf&ust=1529739460383499


Wat gebeurt er onder de grond? 

• 2016: uitgebreide bodemanalyse (na 6 jaar) 
 Bodemfysisch 

o Waterbergend vermogen van de bodem, de bulkdensiteit, het 
totaal poriënvolume en de aggregaatstabiliteit zijn onderzocht  

o Geen signficante verschillen in vochthoudend vermogen 
o Tendens lagere aggregaatstabiliteit bij minerale bemesting  
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Bodems met een goede bodemstructuur zijn in staat om de watertoevoer te reguleren en water op te vangen. Een bodem bestaat uit vaste deeltjes, water en lucht. Een goede bodemstructuur heeft voldoende poriën in verschillende grootte. Wormen, ander actief bodemleven en plantenwortels vormen deze poriën. Een goede bodem laat water voldoende snel infiltreren en houdt voor droge tijden ook voldoende water vast. Aanvoer van organische stof en een actief bodemleven zijn belangrijke factoren voor een goede bodemkwaliteit en –structuur.



Waterbergend vermogen 
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Het waterbergend vermogen van de onderzochte bodem is bepaald via een vochtkarakteristiek. Een vochtkarakteristiek (of pF curve, zie Figuur 1) geeft het verband tussen de drukhoogte van het bodemvocht en het vochtgehalte in de grond weer. Dit is voor iedere bodem verschillend. In de vochtkarakteristiek zijn steeds volgende punten van belang:Veldcapaciteit: dit is het bodemvochtgehalte na draineren van alle overvloedig regenwater. Deze bodemtoestand wordt bekomen bij een pF 2.Verwelkingspunt: dit is het bodemvochtgehalte waarbij de planten geen water meer kunnen opnemen uit de bodem (pF 4,2). Plantbeschikbare hoeveelheid water: dit is de hoeveelheid water tussen veldcapaciteit en verwelkingspunt. Dit wordt vaak nog opgedeeld naar gemakkelijk opneembaar vocht en moeilijk opneembaar vocht.De vochtkarakteristieken zijn voor de verschillende bemestingen bepaald (zie bijlage 3). Er zijn slechts kleine verschillen waargenomen, die niet significant zijn. 



Aggregaatstabiliteit 

Drijfmest Minerale 
bemesting 

Dikke 
fractie 

digestaat 

Gedroogd 
digestaat 

(zonder mest) 

Gedroogd 
digestaat 

(met mest) 

Aggregaatstabili
teit – luchtdroog 0.71  0.50 0.60 0.69 0.68 

Aggregaatstabili
teit – 

gesatureerd 
0.94 0.86 0.90 0.94 0.93 

Vochtgehalte 
veldcapaciteit 

(pF 2)  
m³/m³ 0.35 0.34 0.35 0.34 0.35 

Vochtgehalte 
verwelkingspunt  

(pF 4.2) 
m³/m³ 0.11 0.10 0.11 0.11 0.11  

Bulkdichtheid  kg/m³ 1.47 1.43 1.45 1.43 1.52 

Poriënvolume m³/m³ 0.45 0.46 0.45 0.46 0.43 
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De aggregaatstabiliteit is een maat voor de gevoeligheid van bodemaggregaten aan invloeden die de aggregaten willen stuk maken, zoals bijvoorbeeld de inslag van regendruppels. Er zijn nog geen significante verschillen in de aggregaatstabiliteit teruggevonden. Er is wel een tendens dat de minerale bemesting resulteert in een lagere aggregaatsstabiliteit (net boven het aangenomen significantieniveau). De resultaten zijn te vinden in bijlage 3.



Wat gebeurt er onder de grond? 
• 2016: uitgebreide bodemanalyse (na 6 jaar) 
  Bodembiologisch 

o Geen significante invloed in de  absolute cijfers (totale microbiële 
biomassa en microbiële groepen en soortenrijkheid), wel 
verschillen in relatieve abundantie  van schimmels bij minerale 
bemesting t.o.v. organische bemesting 

o Microbiële biomassa is vrij hoog  
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Hoge microbiele  biomassa bevestigd hoge HWC en hoge bodemvruchtbaarheid



Bodembiologisch 
• Totale microbiële biomassa (fumigatie) 

 
 
 
 

• PLFA: analyse fosfolipide vetzuren 
 Digestaatgebruik: geen verschuivingen in microbiële groepen 
 Hogere waarden dan andere veldproeven 

• NGS: DNA gebaseerde techniek om microbieel 
bodemleven in kaart te brengen 
 Geen statische verschillen in soortenrijkheid voor schimmels 

en bacteriën (absolute cijfers) 
 

 

Mengmest 
Gedroogd 
digestaat 
met mest 

Dikke 
fractie 

digestaat 

Minerale 
bemesting 

Gedroogd 
digestaat 

zonder 
mest 

Microbiële biomassa [mg 
C/kg droge bodem] 130.92 a 135.21 a 128.23 a 131.69 a 128.36 a 
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PLFAMet deze methode worden de fosfolipide vetzuren aanwezig in een bodemstaal geanalyseerd. Fosfolipide vetzuren zijn aanwezig in alle membranen van levende wezens en bepaalde vetzuren zijn specifiek voor bepaalde microbiële groepen (gram+ en gram- bacteriën, schimmels, mycorrhiza,…). De resultaten geven niet alleen informatie over welke groepen aanwezig zijn en verschuiven door bodembeheer, maar geven ook informatie over de totale biomassa in de bodem en de schimmel-bacterie verhouding. Er zijn geen statistische verschillen tussen de behandelingen terug gevonden. Dit geeft aan dat digestaatgebruik niet voor verschuivingen in de microbiële groepen zorgt.Als we deze waarden vergelijken met de waarden van andere veldproeven dan zien we dat deze waarden consistent iets hoger dan bij de Bopact-proef (D’Hose et al., 2016): vb. totale biomassa = tss 40-60 nmol C/g bodem bij de Bopact-proef terwijl we tussen 60-100 nmol C/g bodem gemeten hebben bij deze proef. Dit stemt overeen met de hogere HWC-concentraties in het onderzochte proefveld.NGS technologieOm het microbiële bodemleven (bacteriën en schimmels) in de verschillende behandelingen van de digestaatproef meer gedetailleerd in kaart te brengen werd eveneens amplicon sequencing gebruikt. Dit is een dna-gebaseerde techniek, meerbepaald een metabarcoding techniek  voor taxonomische profilering. Hierbij kan je de rijkheid, samenstelling en diversiteit van een microbiële populatie bepalen.Er werden geen statistische verschillen in soortenrijkheid voor schimmels en bacteriën op basis van de OTU-samenstelling (=operational taxonomic units) tussen de verschillende behandelingen vastgesteld. Er werden wel verschillen vastgesteld in relatieve abundantie tussen de behandelingen, en dit voornamelijk in de minerale bemesting t.o.v. van de andere behandelingen. De geteste digestaatproducten geven na herhaalde toepassing aan de bodem in een meerjarige proefopzet geen aanleiding tot verschuivingen in soortenrijkheid en relatieve abundantie voor schimmels en bacteriën.



Bodembiologisch 
Enige verschil in relatieve abundantie (schimmels)  
tussen de minerale bemesting behandelingen t.o.v. 
andere organische bemestingen 

Rijkheid (aantal soorten) aan schimmels in de verschillende behandelingen  
P1 P7 GDzm gft Mm DGmm Eff 



Vooroordelen weerleggen 

 Zorgt digestaat voor een verlaagde ziektewerendheid?  
o NEEN, er zijn geen significante verschillen naar ziektewerendheid  

in een biotoets met sla tussen de digestaat behandelingen en 
dierlijke mest of minerale bemesting teruggevonden (ziektescore, 
versgewicht en waterverbruik) 
 

Gemiddelde ziektescores 
voor Rhizoctonia  solani per 
behandeling. Lage scores 
wijzen op meer 
ziektewerendheid dan hoge 
scores. 
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biotoets met sla werd de ziekteweerbaarheid voor Rhizoctonia solani In een biotoets met sla werd de ziekteweerbaarheid voor Rhizoctonia solani vergeleken bij de verschillende behandelingen. Statistische analyse wees uit dat de behandelingen geen significante invloed hadden op het versgewicht (Figuur 2) en het waterverbruik van de slaplanten. Er werd geen statistisch verschil aangetoond voor ziekteweerbaarheid tussen de digestaatbehandelingen en bemesting met dierlijke mest of minerale meststoffen  (Figuur 3 en Figuur 4).



Vooroordelen weerleggen 

 Zorgt digestaat voor een slechtere beworteling? 
o Beworteling in het veld is moeilijk te bepalen 
o Potproeven met gras en gecontroleerde watergift:  geen 

verschillen in beworteling tussen minerale meststoffen en 
digestaat teruggevonden, geen ijle plekken 

  

 Stelling klopt dus niet! 
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biotoets met sla werd de ziekteweerbaarheid voor Rhizoctonia solani In een biotoets met sla werd de ziekteweerbaarheid voor Rhizoctonia solani vergeleken bij de verschillende behandelingen. Statistische analyse wees uit dat de behandelingen geen significante invloed hadden op het versgewicht (Figuur 2) en het waterverbruik van de slaplanten. Er werd geen statistisch verschil aangetoond voor ziekteweerbaarheid tussen de digestaatbehandelingen en bemesting met dierlijke mest of minerale meststoffen  (Figuur 3 en Figuur 4).



Wat op lange termijn 

• Simulaties Demetertool in 2017 door Ugent 
 Leembodem 1,2 % OC, fosforklasse II 
 Akkerbouwrotatie: wintertarwe, aardappelen, wintergerst, 

suikerbieten 
 20 ton vleesvarkensdrijfmest voor aardappelen en 

suikerbieten 
 Groenbemester: gele mosterd na wintertarwe en 

wintergerst 
 Inwerken stro 

-> veel inspanningen om bodemkoolstof op peil te 
houden 
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Met deze veldproef kijken we op naar middellange termijn evolutiesOok lange termijn evoluties zijn van belang. Dit kan met simulatietools zoals de demetertool die op een periode van 30 jaar simuleertAndere situatie als veldproef -> niet bedoeling om te vergelijken, maar gewoon de lange termijn effecten inschatten



Wat op lange termijn? 

Bodem C evolutie bij een 4-jarige akkerbouwrotatie met 2x 
toediening van 20 ton vleesvarkensdrijfmest, inwerking van stro en 2x 

inzaaien van gele mosterd 

1,4%C 
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Hier en akkerbouwrotatie gesimuleerd op een leembodem. Hier zonder digestaat gebruik wel 2 keer drijfmest 20 ton /ha voor aardappelen en suikerbietenOC stijgt tot 1,4%Nog wat ruimte voor P bemestingMet deze rotatie is een netto onttrekking van ongeveer 14 kg P2O5/ha.jaar



Wat op lange termijn? 

 

Bodem C evolutie bij een 4-jarige akkerbouwrotatie met 2x toediening van 
20 ton vleesvarkensdrijfmest en 2 x 2.6 ton gedroogd digestaat, inwerking 

van stro en 2x inzaaien van gele mosterd 

1,49%C 

Netto 
opslag  
3 ton C 
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Met gedroogd digestaat is de streefzone na 5 à 6 jaar bereiktNetto opslag van z’on 3 ton na 30 jaar. OC stijgt tot 1,49%Iets te veel P toegediend 87,5 kg P2O5/ha.jaarNorm is 75Netto P overschot van 25 kg/ha.j



Wat op lange termijn? 

 

Bodem C evolutie bij een 4-jarige akkerbouwrotatie met 2x toediening van 
20 ton vleesvarkensdrijfmest en 2 x 8.4 ton dikke fractie digestaat, 

inwerking van stro en 2x inzaaien van gele mosterd 

1,54 %C 

Netto 
opslag  
5 ton C 
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Met dikke fractie digestaat is de steefzone na ongeveer 5 jaar bereiktOC na 30 jaar 1,54% CNetto C opslag 5 ton Netto P overschot van 25 kg/ha.j
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