
Mooie Mest

Annette van der Knaap



N in de hele kringloop bekeken

N – stikstof in 
eiwit (org. geb.)
ureum
ammoniak2018

2019



Uitkomsten van mestonderzoek
Peter Vanhoof 2019

Laagste emissie komt uit stikstofarme mest. 
Die zien we bij bedrijven met 

- handig rantsoen, 
- optimale pensfermentatie en
- laag ureumgehalte in de melk

Deze mest blijft vanzelf homogeen

Hoogste emissie komt uit stikstofrijke mest.
- Gebrekkige pensfermentatie

- C/N verhouding is relatief laag
- vormt vaak drijflaag of schuimlaag waaronder

dan anaerobe rotting plaatsvindt



Drijfmest bewerken



Drijfmest bewerken
Met toevoegingen bijv:
– Magnesium-chloride (zout-oplossing Farmin)
– Steenmeel (vaste mineralen)
– Bruinkool (verhogen C-gehalte)
– Bacterie culturen (kaaswei melkzuurbacteriën)
Of bewerken met andere methoden bijv:
– Lucht doorborrelen (fysieke beweging en aeroob)
– Vitalisatie (energetisch) met apparaat of frequentie
– Energetisch (frequenties)
– Afdoden ammoniakvormende bacteriën (m.b.v. 

frequentie of hoogspanning)



Experiment Grander in waterzuivering 





Experiment Waterzuivering met 5 Granders



Wat is vitalisatie? 
Hypothese:

De uitstraling van een apparaat 
ordent de water moleculen tot 
een optimale ‘structuur’ voor 
de biologie. Het water bevriest 
niet maar de moleculen vormen 
wel klusters.

De bacteriën krijgen een 
optimaal water-milieu en 
vermenigvuldigen zich sneller 
en doen daardoor hun afbraak 
werk sneller.
Temperatuur speelt hierbij ook 
een rol, bij vorst gaat alles 
langzamer.

De bacteriën die rotting 
veroorzaken, worden niet 
gestimuleerd.



vitalisators
Collaris, 
niet specifiek voor mest Aquaspin voor mest ->

Aquaspin voor drinkwater

Flowforms

Aqua Aurora

meanderen



Homogene ‘spinazie-soep’

Zonder 
klonten

Dat rijdt 
makkelijk 
uit.



2017 
Experiment in Dussen
2 x drie stroken mest
- Onbewerkt mixen
- Magnesiumchloride 1x inmixen
- Grander + beetje lucht + mixen 

8 dagen voor uitrijden

Resultaten:
Bewerkte mest 
- Veel makkelijker uit te rijden
- Minder stank
- Geen vogels bij het uitrijden
- Put helemaal leeg te trekken 

(lukte anders nooit)



Resultaten 2017
MgCl2

Grander+lucht

onbewerkt

onbewerkt
MgCl2 onbewerkt

Gras van Bewerkte mest 
smaakt beter!

Wortelkluit 
groter en 
sappig 
ipv droog

Gras dikker 
en hoger 
ondanks later bemest

Betere kwaliteit ruwvoer



Mais lengte en wortels opgemeten op de droge brabantse klei              21 aug 2018

2018



Bewerkte (Grander) mest en ‘gewone’ mest

230 cm 120-160 cm 21 Aug 2018

25% meer opbrengst dan verwacht

Grote wortelkluit en groen tot onderaan Naburige velden in Dussen (NB)



Extreme ervaringen
Korst van 60-70 cm met barsten waar lucht door naar buiten komt van Aeromix systeem



Extreme ervaringen

Na één dag:
60 ã 70 cm dikke korst



Extreme ervaringen

Hier hangt Grander 

In één dag tijd 
wakken van 
40 cm doorsnede 
door bacteriën 
weggegeten.



Resultaat onderzoek

Grander in mestkelder Succes voorwaarden

• Beweging is nodig (4x mixen)
• Tijd (minimaal 4 weken)
• Lucht is nodig
• Grander moet in de stroom 

hangen → water er langs

• Daarna opslag in silo →
blijft homogeen maar zuurstof 
blijft fijn.



het Belang van LUCHT

• Zuurstof is nodig voor de aerobe bacteriën.
• Zuurstof is gif voor de anaerobe bacteriën die  

H2S maken. (H2S is dodelijk gas)
• Zuurstof is gif voor de anaerobe bacteriën die 

methaan maken. (ontploffingsgevaar)

• LUCHT in de kelder maakt de stal dus VEILIGER



Dunne laag chromatografie



GMO in voedsel zie je terug in mest



Chroma’s  van mest 
mooie rectale mest               niet zo’n beste drijfmest



Chroma drijfmest 
7 dagen na start vitaliseren



MOOIE MEST met een beetje moeite

• Het wordt (bijna) altijd beter van kwaliteit
• Minder mixen nodig, geen korst
• Makkelijker met uitrijden
• Meer nutriënten voor de bodem die niet 

uitspoelen
• Kleine hoeveelheid goed verteerde mest = 

minder schok voor het bodemleven



Start Grander in de mest 27-1-’22



Drijfmest kelder 
Langhout-Beemer

Bij aanvang experiment is er al 
goede mest: stinkt niet, 
homogeen zonder korst,
maar behoorlijk dik.
Monster genomen op 27-1-22


