
Ruige mest, organische mest. 

Met ruige mest werd vroeger bedoeld mest van de koeien, vermengt met stro uit de grup geschept 
en op een hoop gestort. Na een periode van bewaring werd het over het land uitgereden. 
Tegenwoordig is ruige mest een verzamelnaam van organische mest  van zeer verschillende 
samenstelling. Afkomstig uit; kalverhokken, mislukte kuil, schapenhokken, restvoer, potstal, droge 
fractie, slootvuil enz. Vervolgens is dit materiaal in meer of mindere mate verteerd.  
Daarnaast kennen we (GFT)compost, bokashi, droge fractie, groenbemesters enz. 
 
Al deze producten kunnen we beschouwen als bodemverbeteraars vanwege het feit dat ze 
organische stof brengen , het bodemleven voeden en N-P-K leveren. Dat een gezonde bodem 
voorwaarde is voor een gezond gewas moge duidelijk zijn. Echter alle voornoemde organische stof 
soorten hebben een andere werking. Er zijn grote verschillen tussen gehalten aan; droge stof, N-P-K 
en sporenelementen en werking coëfficiënt. De snelste organische meststof is digestaat uit de mono 
vergister en gier en de langzaamste niet omgezette, erg strorijke mest.      
 
Om de uiteenlopende kwaliteiten van de verschillende producten goed te benutten is het belangrijk 
na te denken over welk product in welke situatie het best tot zijn recht komt.  
 
Weidevogels. 
In een weidevogelbiotoop is ruige mest een belangrijk instrument. Net als beweiden geeft dit meer 
dynamiek. Ten eerste voeden de verschillende ruige mestsoorten in meer of mindere mate het 
bodemleven, met name wormen en lokt deze naar boven. Tevens blijken de weidevogels in de 
vestigingsfase een duidelijke voorkeur te hebben voor ruige mest percelen. We kunnen de vogels op 
deze manier lokken naar voor hen veilige percelen met een rustperiode. Alleen er is wel een nadeel; 
indien er in het voorjaar snel werkende mest met hoge gehalten aan N wordt toegediend wordt het 
gewas te snel te zwaar waardoor met name de gezinnen het perceel verlaten. Dus moet ernaar 
gestreefd worden mest te gebruiken die wel het bodemleven stimuleert en de broedparen lokt, maar 
juist niet de grasgroei voor de eerste snede. 
Om met name de wormen te stimuleren moet er vers organisch materiaal worden toegediend. Gooi 
maar eens een hoopje vers gras ergens neer en na een paar dagen reeds zitten er veel rode wormen 
onder.  
Om de N-P-K snel beschikbaar te laten komen voor het gras moet de mest reeds omgezet/voor 
verteerd worden, wat je dus eigenlijk niet teveel wilt in deze situatie. Nadeel van niet voor verteerde 
mest is dat het met de oogst deels weer in het voer terechtkomt. Gebruik daarom kort materiaal. 
 
Samengevat; 
Ten behoeve van de weidevogels kiezen we indien mogelijk voor strorijke, weinig voor verteerde, 
redelijk korte, vrij van probleem onkruid zaden en N-P-K arme ruige mest.  
Hebt u met toediening een ander doel voor ogen dan worden er andere (maatwerk) keuzes gemaakt. 
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