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Proeftuin Natura 2000 Overijssel wordt mede mogelijk gemaakt door: 



Inleiding 

mesttoediening is een bron voor ammoniakemissie 

 
ammoniak 



50% bedrijfsemissie via 

mesttoediening 

 



• Geëmitteerde NH3 is direct verlies aan N 

• Ammoniakemissie = vervluchtigingsproces (verdamping) 

• Snel proces 

• Veel invloedsfactoren 

– Weer 

– Mest 

– Techniek 

Inleiding 



Reductie ammoniakemissie 

Inspelen op invloedsfactoren 

• Straling (temperatuur), wind: 

contact met buitenlucht vermijden: oppervlak verkleinen 

– Stroken 

– Infiltratie 

– In de grond brengen 

• Mest: hoeveelheid en samenstelling 

– Verdunnen (concentratie verlagen en infiltratie) 

– Toevoegmiddelen (aanzuren) 

• Combinatie van maatregelen 

– Bijv. verdunde mest – sleepvoet (stroken) 



Aanzuren van mest 

 
         Mestsamenstelling: 

 

– Ntot = Norg + Nmin 

 

 

– Nmin : NH4
+       NH3  + H+ 

– NH3 kan emitteren 

– aanzuren: minder vorming NH3, meer 

NH4
+ 

 

 



Potentie van mesttoediening 2.0 

Reductiepercentage 

• Uitrijden van verdunde mest    0-40% 

• Uitrijden van aangezuurde mest   0-30% 

• Netjes werken      0-50% 

• Uitrijden bij niet drogende omstandigheden   0-30% 



Netjes werken, wat is dat? 

 



Meer grasgroei: netjes werken 

 
- streven naar een ammoniakemissie lager dan 10% 
- extra besparing emissie 7,5% van minerale N tov onnauwkeurig of slordig werken 
- bij 230 kg N uit dierlijke mest (55 m3/ha)  20 kg/ha besparing tov slordig werken 

 
 

Effect extra benutting     

minder verlies t.o.v. slordig werken 20 kg N / ha 

effect van stikstof naar ds 15 - 20 kg ds / kg stikstof 

extra gewasopbrengst 300 - 400 kg ds / ha 

prijs ruwvoer (KWIN) 0,15 € / kg ds 

totaal extra opbrengst 45 - 60 € / ha 
  

Mogelijk extra te besteden per ha    
extra opbrengst (nauwkeurig 
aanwenden) 45 - 60 € / ha 

gebruik drijfmest 55 m3 / ha 
extra minimale verlaging kuubprijs 
voor 'break-even'   0,80 - 1,10 € / m3 

 

- 230 kg N uit dierlijke mest per ha (55m3) 

- 17,5% minder emissie (zeer slordig = 27,5% / zeer netjes = 10%)   



Tot slot 

Aandacht voor: 

• Handhaafbaarheid 

• Netjes werken 

 



Opdracht 

• Welke kansen / bedreigingen / vragen bij: 

– Uitrijden van verdunde mest  

– Uitrijden van aangezuurde mest 

– Netjes werken 

– Uitrijden bij niet drogende omstandigheden  



 
voldoende 

uitdaging 

voor verdere 

reductie emissie 

bij 

mesttoediening 




