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Demo organische kringloopmeststoffen bij Conference 
 

 
 

Deze meerjarige demo is in 2019 gestart en ligt in 3 herhalingen op de 
Proeftuin en op een praktijkbedrijf in de Hoekse Waard. 
 
Objecten: 
1. 25 kg N/ha uit kalksalpeter + 40 kg N uit KAS 
2. 25 kg N/ha uit kalksalpeter + 160 kg N*) uit houtige mest 
3. 25 kg N/ha uit kalksalpeter + 160 kg N*) uit champost 
4. 25 kg N/ha uit kalksalpeter + 160 kg N*) uit Bokashi 
*) gerekend wordt met werkingsgraad van 25% 
Aangezien het gebruik van huminezuren de effectiviteit van organische mest kan verbeteren, wordt bij ieder object 
1/3 van het object behandeld met huninezuur, 1/3 met fulvinezuur en 1/3 zonder extra behandeling. 
In de demo is er wel water gegeven via de druppelslang maar zonder voeding.  
 

 
 

 

Houtsnippers vanuit de fruitteelt kunnen gebruikt worden in vrijloopstallen. De mest die hier geproduceerd 
wordt, kan weer in de fruitteelt gebruikt worden. Op deze manier maakt de fruitteelt deel uit van een circulair 
syteem. In 2019 is een meerjarige demo gestart waarin het gebruik van deze houtige mest geëvalueerd en met 
cijfers onderbouwd. Dit wordt gedaan in vergelijking met kunstmest en andere organische meststoffen, zoals 
champost (referentie) en Bokashi. 

Ras Conference 
Plantdatum 1999 
Onderstam Kwee C tst Comice 
Plantafstand 3,0 x 1,1 m 
 

Bokashi is gefermenteerd 
organisch materiaal, gewonnen 
uit gebieden die door het 
waterschap onderhouden 
worden. Dit gefermenteerde 
materiaal verteert sneller dan het 
ruwe materiaal en zou daarom 
een goede bron van stikstof en 
kalium kunnen zijn. 

Binnen de melkveehouderij zijn een 
aantal boeren die gebruik maken 
van een zogenaamde vrijloopstal. 
Hierbij lopen de koeien vrij rond op 
een materiaal dat de uitwerpselen 
absorbeert. Dit materiaal kan uit 
allerlei materialen bestaan, maar de 
ervaring leert dat een ondergrond 
van houtsnippers een goede 
ondergrond kan vormen. De houtige 
mest kan gebruikt worden als 
bemesting in de land en tuinbouw 
 



 
 
Resultaten  
Er waren geen visuele verschillen in bladstand en ontwikkeling van de bomen en evenmin lieten de bladmonsters 
grote verschillen zien.  
De N-min gehaltes in de grond waren wel verschillend. Het object met alleen kunstmest gaf duidelijk hogere N-min 
gehaltes, vooral in april. Anorganische meststoffen geven nl. hun stikstof meteen vrij.  
Bij de organische objecten werd veelal 70-80 kg N in het voorjaar terug gemeten. Dit is voldoende. Indien echter 
bedacht wordt dat 25 kg N in anorganische vorm gestrooid werd, dan mag gesteld worden dat bij de eerste meting 
de organische bemesting nog weinig bijgedragen heeft aan het N-min gehalte in de bodem. Dit laat zien dat de 
toevoeging van een klein beetje anorganische bemesting cruciaal is. 
De hogere N-min gehaltes bij het kunstmestobject resulteerden echter niet in hogere producties.  
De verschillen in productie waren zeer gering en lagen over de seizoenen vrij dicht bij elkaar. Het object met 
champost heeft over de 3 jaren het meeste geproduceerd. Dit verschil is met name in het tweede jaar van de proef 
ontstaan.  Het object met bokashi heeft over de afgelopen 3 jaar het minst geproduceerd. Dit verschil is met name in 
het eerste jaar van de proef ontstaan.  
Het gebruik van fulvinezuren of huminezuren gaf geen verschillen in productie ten opzichte van onbehandeld.  
 
Op basis van de productie 
mag gesteld worden dat men 
in vergelijking met het gebruik 
van 100% kunstmest, het 
gebruik van kunstmest kan 
reduceren tot een zeer kleine 
dosis stikstof, welke snel 
beschikbaar is (25 kg N/ha op 
de strook) en de rest kan 
uitvoeren met 
kringloopmeststoffen. Hierbij 
blijft Bokashi iets achter in 
productie. Vermoedelijk ligt 
dit aan het feit dat Bokashi 
niet de 25% werkingsgraad 
heeft waar we hier vanuit zijn 
gegaan. We hebben de eerste 
jaren een gras Bokashi gebruikt (restmateriaal vanuit natuurgebieden). Het laatste jaar is  blad Bokashi gebruikt. De 
indruk is dat deze versie efficiënter is in zijn stikstof beschikbaarheid.  
Er waren ook geen verschillen in vruchtmaat of -kwaliteit. 
 
 

 
 
27-10-2021, Willem Kalle 

Conclusie en discussie: 

• Een combinatie van anorganisch mest  met een organische mest kan voldoende stikstof leveren 
gedurende het seizoen. 

• Anorganisch is nodig om voldoende stikstof beschikbaar hebben rond de bloei.  

• Om jaarlijks organische mest aan te wenden met 160kg N totaal is niet mogelijk met de fosfaat norm.  
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