Praktische toepassing van Pro-Mest
Hierbij zoals beloofd wat aanwijzingen voor het toepassen van de pro-mest en
microferm in de mestkelder.
Stap 1. Het is de bedoeling dat je start met de pro-mest. - 2 Liter per 100 m³ mest
De witte “yoghurt” lost wat moeilijk op. Een grote emmer en warm water help enorm
om het met veel water te vermengen. Denk aan minimaal 2 gieters per kant om het
goed te kunnen verdelen. Je gebruikt dan voor de hele stal samen 40 liter water,
maar dat mag ook meer zijn natuurlijk. Dit water is niet om de mest de verdunnen,
maar om de pro-mest goed te kunnen verdelen. Heb je de pro-mest eenmaal met
water gemengd, laat dan de gieter of emmer niet te lang staan, want de pro-mest
zakt snel weer uit.
Let op. Als er hoeken zijn die niet of nauwelijks mengen (korsten?), zorg er dan voor
dat de promest juist op die plekken in en op de mest komt. Desnoods zou je een lans
kunnen gebruiken om de pro-mest door de koek te prikken, of je kunt gaten die je
maakt met een bezemsteel vol gieten met pro-mest/water mengsel.
Stap 2. Toevoegen van Microferm (20 liter per 100 m³ mest)
en de eerste herhaling Pro-mest (1 liter per 25 m³ mest)
Een week na de eerste Pro-mest behandeling voeg je de microferm toe. Deze is veel
makkelijker te mengen met water. Let op: goed schudden voor gebruik en niet te
warm water gebruiken, want dat doet de micro-organismen geen goed (lauwwarm of
handwarm water is OK). Verdeel de 20 liter microferm over de twee helften van de
stal. Je zou ook 10 liter in deze week kunnen doen, en nog eens 10 liter in de
volgende week. Opnieuw goed opletten dat de slecht te mengen delen mest goed
geraakt worden. Ook nu weer zou je met een lans kunnen werken of gaten in de
koek maken en vol gooien.
Naast de microferm moet je ook weer de volgende pro-mest behandeling doen. Nu
slechts voor de hoeveelheid nieuwe mest van de afgelopen week (1 liter per 25 m³
mest).
Stap 3. Elke week hierna pro-mest over de stal verdelen (met voldoende warm
water). Hiervoor een vaste dag kiezen werkt vaak het beste. Dosis is weer 1 liter per
25 m³ nieuwe mest (een GVE produceert ongeveer 0,5 m³ per week).
Het eerste resultaat zou je na een maand of zes weken echt moeten kunnen zien
en/of ruiken.
Succes ermee.

