Compost inzetten als
bodemverbeteraar en koolstofbron
Wat is compost?
Compost is het stabiele en humusrijke eindproduct
van de aerobe afbraak van organische reststromen.
Er bestaan verschillende composttypen, afhankelijk
van de specifieke organische reststromen waaruit
de compost gevormd wordt:
⋅ groencompost: groenafval uit tuinen, parken,
plantsoenen, bermen en natuurgebieden
⋅ gft-compost: groente-, fruit- en tuinafval dat bij
burgers aan huis wordt opgehaald
⋅ boerderijcompost: gewasresten, voederresten,
stro, vaste stalmest, houtsnippers, …

Waarom compost toevoegen
aan de bodem?
Rijpe compost (compost waar het
composteringsproces voltooid is) heeft een
hoog organisch stofgehalte. Het is zowel een
bodemverbeteraar als een traagwerkende meststof.
Als je jaarlijks compost toedient op je akkers,
krijg je een hoger organisch koolstofgehalte, een
betere bodemstructuur, een rijker bodemleven
en een hogere chemische bodemvruchtbaarheid.
Dit alles zorgt voor meer gewasopbrengst. Bij
meerjarige compostproeven met boerderijcompost,
registreerde ILVO (Instituut voor landbouw-, visserijen voedingsonderzoek) 15 % meer opbrengst in
vergelijking met andere bodemverbeteraars.

De fysische bodemkwaliteit verbetert:
Compost hecht de bodemdeeltjes aan elkaar en
zorgt zo voor een stabiele kruimelstructuur.
⋅ In deze kruimelige bodem groeien plantenwortels
beter en dieper.
⋅ De hoeveelheid poriën neemt toe, waardoor
er meer zuurstof in de bodem dringt die
beschikbaar is voor de gewassen.
⋅ Door deze hogere porositeit kan er ook
meer water in de bodem dringen en kan de
bodem meer water vasthouden. Dat is - vooral
in periodes van droogte - gunstig voor de
gewassen.
⋅ Door de verhoogde infiltratiecapaciteit, kan je de
bodem in de oogstperiode beter berijden.
⋅ Je kan de bodem beter bewerken en op termijn
zijn ook minder intensieve bodembewerkingen
nodig.
⋅ De verbeterde bodemstructuur beperkt het risico
op verslemping en korstvorming en vermindert
de kans op erosie bij hevige regenbuien.

De chemische bodemkwaliteit verbetert:
⋅ Compost breekt traag af en geeft voedingsstoffen geleidelijk af voor
het gewas.
⋅ Door de aanwezigheid van compost houdt de bodem
voedingsstoffen beter vast, zodat er minder uitspoeling optreedt (de
kationenuitwisselingscapaciteit neemt toe).
⋅ Compost werkt als een buffer tegen pH-schommelingen, waardoor je
kalkmeststoffen kan uitsparen.

De biologische bodemkwaliteit verbetert:
Compost is voeding voor het bodemleven, zoals bacteriën, schimmels,
insecten en wormen.
⋅ Door een rijk bodemleven worden de planten sterker en
weerbaarder tegen ziekten en plagen, waardoor er op termijn
minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn;
⋅ Het bodemleven heeft een positieve invloed op de planten.
Voorbeelden daarvan zijn de aanwezigheid van stikstofbindende
bacteriën of de ontwikkeling van mycorrhizae, waarbij schimmels in
symbiose leven met plantenwortels en zo de groei stimuleren;
⋅ Regenwormen maken gangen in de bodem, waardoor regenwater
nog beter in de bodem kan dringen.

Erosiebestrijding met behulp
van compost
Compost verbetert de bodem en is daardoor ook
heel geschikt om erosie te voorkomen:
⋅ Bodemorganismen die het organisch materiaal
afbreken, produceren een soort ‘lijm’ waardoor
de bodemdeeltjes beter aan elkaar hechten. Bij
hevige neerslag zullen bodemdeeltjes minder
gemakkelijk loskomen en meegevoerd worden.
⋅ Doordat de bodemdeeltjes beter aan elkaar
hechten, treedt er minder korstvorming en
verslemping op.
⋅ Door het grotere poriënvolume en de
aanwezigheid van gangen van diepgravende
regenwormen, kan regenwater beter in de bodem
dringen en stroomt het minder af.
⋅ De bodem krijgt meer draagkracht. Zo treedt er
minder snel bodemverdichting op.

Goed om te weten
Onkruid en ziektes
Bij gecertificeerde compostering worden ziektekiemen en
onkruidzaden, door voldoende hoge temperaturen, gedood tijdens
het composteringsproces. De onkruiddruk op het perceel zal dus niet
verhogen.

Compost en mestwetgeving
Het MAP legt bemestingsnormen op voor stikstof en fosfor, onder meer
afhankelijk van het gebiedstype en de hoeveelheid plantbeschikbare
fosfaat. Hiermee moet je rekening houden als je compost toedient.
De hoeveelheid stikstof en fosfaat in de compost is afhankelijk van
de reststromen waarmee de compost werd samengesteld. Met een
analyse weet je dit exact en kan je je bemesting gericht afstemmen.
⋅ Groencompost bevat gemiddeld 7 kg stikstof en 2.8 kg fosfaat per
ton.
⋅ GFT-compost bevat zo’n 12 kg stikstof en 6 kg fosfaat per ton.
⋅ Eén ton rijpe boerderijcompost kan 4-5 kg stikstof en 2-3 kg fosfaat
bevatten.
Compost is een traag werkende meststof:
⋅ De werkingscoëfficiënt van stikstof is slechts 15% voor
gecertificeerde gft- en groencompost en 30% voor
boerderijcompost.
⋅ Bij gecertificeerde gft- en groencompost hoeft slechts 50% van het
totale fosfaatgehalte in rekening gebracht te worden, ongeacht
de klasse van het perceel. Bij boerderijcompost, toegediend op
een perceel van klasse I of II, hoeft ook slechts 50% van het totale
fosfaatgehalte in rekening gebracht te worden. Voor biobedrijven en
circulaire stalmestbedrijven wordt ook op percelen van klasse III en
IV slechts 50% in rekening gebracht.
Meer info over de werkingscoëfficiënt en bemestingsnormen vind
je hier: www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/bemesting/aanwendenvan-mest/bemestingsnormen/brochures-normen-en-richtwaarden/
Paginas/default.aspx

Praktisch
Hoeveel toedienen?

Vervoer van compost

Hoeveel compost je maximaal mag toedienen,
is afhankelijk van het type compost, de
bemestingsnormen, andere bemestingen op het veld
en het doel. Ook de actuele bodemtoestand is van
belang: een bodem die uit balans is, verdraagt geen
grote hoeveelheden compost en moet je zorgvuldig
behandelen.

Landbouwers moeten voor vrachten van meer dan 500 kg altijd via een
erkend mestvoerder werken of deze vrachten bij een erkend verzender
halen.
⋅ Een erkende mestvoerder is AGR-GPS-plichtig. Het AGR-GPS-toestel
stuurt in dat geval de locatie van afzet door naar de mestbank.
⋅ Als de compostproducent een erkend verzender is, dan maakt
hij zelf verzenddocumenten op via het MTIL-systeem. Alle
afnemers worden in het MTIL geïdentificeerd. Voor landbouwers
gebeurt dit met een landbouwnummer, exploitantnummer en
exploitatienummer.
⋅ Als de landbouwer zelf een erkend vervoerder is, dan zorgt hij zelf
voor de administratieve afhandeling.

Over het algemeen kan je jaarlijks 10 ton compost
per ha toedienen. Als je geen andere bemesting
gebruikt, kan je maximum 32 ton/ha gecertificeerd
groencompost of 15 ton/ha GFT compost toedienen
op een perceel met fosfaatklasse 4 (rekening
houdend met de gemiddelde samenstellingen van
een gecertificeerde VLACO compost).

Wanneer, waar en hoe uitrijden?
⋅ Je kan het ganse jaar compost toedienen op de
akker, behalve in de winterperiode (1 november
– 15 januari). Best is om in het najaar compost te
voeren, zodat de bodem een nieuw evenwicht kan
bereiken vooraleer het nieuwe groeiseizoen start.
⋅ Je mag geen compost toedienen op zonen feestdagen, voor zonsopgang en na
zonsondergang.
⋅ Je mag geen compost toedienen op drassig,
overstroomd, bevroren of besneeuwd land, en
binnen 5 meter van waterlopen (10 meter in VENgebied of op percelen met een helling van meer
dan 8%).
⋅ Je werkt de compost best oppervlakkig in, zodat
het aanwezige bodemleven zich kan nestelen in
de bodem en het organisch materiaal niet te sterk
uitdroogt.

Waar koop je goede compost?
Je vindt verkooppunten voor gecertificeerde compost onder meer via
www.vlaco.be/verkooppunten.

Zelf compost maken
Bedrijfseigen organisch afval mag je op de boerderij verwerken tot
compost. Als je eigen compost op je eigen percelen aanbrengt, heb je
geen vergunning nodig voor compostering.
Je eigen compost maken heeft verschillende voordelen:
⋅ Je verwerkt de reststromen correct. Er treedt geen rotting op en de
voedingsstoffen blijven bewaard;
⋅ De uitgangsmaterialen zijn gekend en je hebt controle over de
kwaliteit van het eindproduct;
⋅ Je kan compost produceren specifiek voor een betreffende teelt en
perceelstoestand.

Combineren met andere teelttechnieken
Compost combineren met niet-kerende bodembewerking en
groenbedekkers levert extra voordelen op voor de bodemkwaliteit:
⋅ Bij niet-kerende bodembewerking blijft het organisch materiaal
en de toegediende compost geconcentreerd in de bovenste
bodemlaag. Het aanwezige bodemleven raakt veel minder verstoord
en de mycorrhizae kunnen zich beter ontwikkelen.
⋅ Groenbedekkers zijn voeding voor het bodemleven, ze verbeteren
de bodemstructuur, verhogen het koolstofgehalte en helpen
uitspoeling van nutriënten voorkomen.
Geraadpleegde bronnen voor deze infofiche: ILVO, VLACO, VLM, PCG

Meer info
Steunpunt Erosie
erosie@oost-vlaanderen.be
www.oost-vlaanderen.be/erosiebestrijding

