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Korstvorming bij mest is een zeer actueel probleem, te wijten aan een samenloop van omstandigheden.
Bactifos is een kant-en-klaar vloeibaar product bestemd voor een biologische aanpak van mestkorsten op basis van 
bacteriën, enzymen en micronutriënten.

PROBLEMEN MET DRIJFMEST ?

Korstvorming bij mest is een zeer actueel probleem, te wijten aan een samenloop 
van omstandigheden:

� Methaanproductie: methaanproductie (CH4) zorgt voor veel gasbellen. 
Daardoor gaan o.a. kafdeeltjes mee naar boven en drogen uit.

� Wegens mestdecreet:

• Minder volume mest doordat minder water gebruikt wordt 
• Minder frequent uitrijden van de mest, zodat de CH4-bacteriën meer tijd 

hebben om zich te ontwikkelen

� Uitdroging door te lage relatieve vochtigheid, teveel tocht in de stal, ventilatie 
van onder de rooster

� Grondstoff en zoals gerst: vormt een goede C-bron voor de CH4-bacteriën, 
bevat bovendien veel kafdeeltjes.

 BIJKOMENDE PROBLEMEN 

• Overlast van larven en vliegen
• Problemen bij het leegpompen
• Achterblijvend bezinksel in de mestput
• Schuimvorming
• Stankoverlast en schadelijke gassen, waaronder ammoniak

BACTIFOS, DE OPLOSSING

BACTIFOS is een kant-en-klaar vloeibaar product bestemd voor een 

biologische aanpak van mestkorsten op basis van bacteriën, enzymen en 

micronutriënten.

Effecten:
• Vloeibaar en homogeen maken van de mengmest in de putten
• Vernietiging van de korsten en van de aanslag
• Belangrijke vermindering van de ammoniakontwikkeling in de stallen.
• Geen verbranding van de gewassen bij het uitstrooien van de 

mengmest
• Aanzienlijke vermindering van geurhinder in de stallen wat soms de 

oorzaak kan zijn van geïrriteerde luchtwegen



DOSERING IN LITER PER:
100 ZEUGEN  /  100 VARKENS  /  50 KALVEREN  /  25 KOEIEN

 GEBRUIK 1E DOSERING MAANDELIJKSE VERVOLGDOSERING 

 Preventief 1 liter 4-0.5 liter

 Curatief 2 liter 1 liter (gedurende 3-4 maanden)

BACTIFOS DOSERING

BACTIFOS DOSERING

BACTIFOS moet worden toegediend in de mengmestkelder.
Praktisch gebruik:
• Fles goed schudden voor gebruik
• Giet verdund product (zie hieronder) door roosters in de mestkelder. Doe dit op een tweetal plaatsen per hok

(ver genoeg van zuigplaats).
• Bij erge korstvorming: meng de mest en zuig kelder eerst zo veel mogelijk leeg vooraleer product toe te dienen.
• Herhaal maandelijks.

Om de werking van het bacteriecomplex te activeren en een goede verdeling te garanderen is het aan te raden:

STAP 1
Bactifos oplossen 

in warm water 
(max 30°C)

STAP 2
een handvol voeder toevoegen 
(om eventuele producten die 

gebruikt worden om het water te 
behandelen te neutraliseren)

STAP 3
Bactifos 
oplossen

STAP 4
Enkel uren laten staan 

bij 20°C vooraleer
in de mengmest te brengen
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