
 
 

Noord 11  -  8424 PG  -  Elsloo ( Fr ) 

www.desamenwerkingbv.nl 
 
 

Loon- en aannemersbedrijf 

De Samenwerking BV 
Elsloo   - 0561 42 1641 

Vloeibare compost  
 

Product is 100% schoon en plantaardig afkomstig uit de bio-vergisters bij de 

bietenfabriek in Groningen waarin perspulp en bietenpuntjes van de bietenfabriek 

worden vergist. Deze stroom compost wordt reeds jaren afgezet onder agrariërs. 

Tevens is het product te gebruiken als stuifdek 

 

Het product telt mee;  

- 50% Fosfaat ( fosfaatvrije voet met een bovengrens van 3,5 gram per kg ds). P2O5 

telt mee voor 50% bij een gehalte lager dan 7,0 g/kg ds daarboven telt het voor 100% 

mee 

- 10% stikstof.  
 

Telt mee in de totale mestboekhouding/gebruiksruimte als organische meststof en 

niet als de dierlijke meststof. Met organische meststof ( compost ) en anorganische 

meststof ( kunstmest ) wordt de totale gebruiksruimte benut. 

 

Derogatie?? 

Volgens de derogatie-eisen mag u geen P-kunstmest aanvoeren, maar wel 

organische bronnen. Organische producten als compost komen daarvoor in 

aanmerking en is een goede bodemverbeteraar. Op deze manier kunt u uw 

gebruiksruimte maximaal benutten en uw bodemvruchtbaarheid op peil 

houden.  Heeft u nog gebruiksruimte over? Denk dan aan compost. Het kan 

voorkomen dat uw boekhouding qua N- gebruiksruimte vol zit, maar dat u dankzij 

een BEX-voordeel nog fosfaatruimte (P) over heeft.    

Eigenschappen op basis van analyses ( laatste bekende analyses): 

Productstroom bestaat uit 2 varianten. Een onbewerkte en bewerkte variant 

genaamd concentraat. Concentraat komt hoofdzakelijk beschikbaar tijdens de 

bietencampagne en is zeer beperkt beschikbaar. 
 

 Onbewerkt. Digestaat rechtstreeks uit vergister. ( analyse 16-5-18) 

o Organische stof is 54,6% van de droge stof. Er zit volgens analyse 88 kg 

per ton ds in dus dan zou het 48 kg os per ton zijn. 

o Kalk; CaO is 2,9 kg per ton dit geeft ook een NW van 2,9 per ton. 
 

 Concentraat. Onbewerkte digestaat na scheiding. ( analyse 9-3-18) 

o Organische stof is 49,8 % van de droge stof. Er zit volgens analyse 71 kg 

per ton ds in dus dan zou het 35,4 kg os per ton zijn. 

o Kalk; CaO is <1 kg per ton dit geeft ook een NW van <1 per ton. 
 

 Vloeibare compost heeft een snelle werking en er zit minder OS in dan in 
RVDM. NPK is ook goed beschikbaar omdat er weinig organische stof in zit wat 

bijvoorbeeld de stikstof kan binden. 
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 Vloeibare compost mag niet gemengd worden met drijfmest in opslag ivm 

zwavelgehalte. 
 

 Org.stof 

in kg/ton 

Magne-

sium 

Kg/ton 

Kali 

kg/ton 

Kalk 

kg/ton 

= NW 

Stikstof kg/ton  Fosfaat kg/ton  

Concentraat 35,4 <1 15,2 <1 5,29 (10% 

meetellen = 0,529 )  

0,48 ( 

meetellen 

0,24) 

Onbewerkt 48 <1 6,3 2,9 4,92 ) (10% 

meetellen = 0,492 ) 

0,94 

(meetellen 

0,64) 

       

RVDM (mest 

code 14) 

64 1,3 4  4 (meetellen op 

basis van 60% 

werkingscoefficiënt     

bij aangevoerde 

mest = 2,4  ) 

1,5 

Vaste RVDM 

(mestcode 

10) 

150 2,1 8,7  7,5 (meetellen op 

basis van 60% 

werkingscoefficiënt     

bij aangevoerde 

mest = 4,5 ) 

4,3 

Productvergelijking tov rundveemest op basis van de  laatste bekende analyses 

 

Wij zien wel mogelijkheden voor het product als groene “kunstmest”.  

Kortom aanvoer van goede en benodigde nutriënten (N, P, K ) op het bedrijf met 

een stuk NW ( bekalking ) en ook nog organische stof!!!!  

Toediening / uitrijden: 

Product valt onder compost en mag het jaarrond worden uitgereden, ook 

bovengronds mogelijk. 

Verbranding op grasland, bij een warm product is er kans op verbranding. Trekt na 

aantal dagen weg. Bij product uit een opslag is er geen of bijna geen kans op 

verbranding. 

Beschikbaarheid product: 

Afhankelijk van de productie van de vergisters van de SuikerUnie. 

 

Prijsstelling 2018: 

Neem contact op voor de geldende condities. 


