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Voorwoord
Het beperken vandeammoniakemissie uit deveehouderij heeft een hoge prioriteit.
Geziendegrote bijdrage aandetotale ammoniakemissie wordt in het onderzoek veel
aandacht besteedaande beperking vandeemissie uit de melkveehouderij.Voor de
opslag enaanwending van mestzijn reeds praktischtoepasbare emissie-arme technieken
beschikbaar.Voor hetverkrijgen van meer inzicht indeachtergronden endeinvloedsfactoren bij hetterugdringen vandeammoniakemissie uit melkveestallen isnog een
aanzienlijke onderzoekinspanning vereist. Deeffecten vanonder andere mestbehandelingsmethoden,vloeruitvoeringen enstalinrichtingendienen hiertoe onderzocht envastgesteldteworden. Door verschillende principesvoor mogelijke oplossingen gelijktijdig te
onderzoeken, kunnen op basisvaneengoedevergelijking,snelrelevante onderzoekresultaten verkregen worden. Dezeoverwegingen hebben geleidtot de realisatievaneen
Milieu-onderzoekstalvoor rundvee met drie in beginsel identieke afdelingen. Deopzet
van het onderzoek indezeaccomodatie wordt indit rapport beschreven en toegelicht.
Bijde planning en realisatievan het onderzoek wordt ineen projectteam samengewerkt.
Naastdeauteurs hebben deoverige leden vandit projectteam,t.w. G.J.Monteny,
A. Elzing,F.Ettema,J.W.H.Huisin 't Veld,A. Keen, A.C.Smits,enM.C.Verboon(PR)
bijgedragen aandetotstandkoming vandit rapport.Voor de medefinanciering van het
tot nutoeverrichte onderzoek zijnwij deoverheid en het bedrijfsleven erkentelijk.
Ikhoop dat de resultaten van het onderzoek snelzullen leidentot in principe bruikbare
oplossingen,diedoor het bedrijfsleven en het praktijkonderzoek verder kunnen worden
ontwikkeld.
Ir.A.A.Jongebreur
directeur
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Samenvatting
Inde Milieu-onderzoekstalvoor rundvee kunnen gelijktijdig deammoniakemissiesvan2
experimentele afdelingen worden vergeleken meteen referentie-afdeling. Dereferentieafdeling iseen ligboxenstal met eenstandaardroostervloer en mestkelder. Indeexperimentele afdelingen kunnenverschillende vloer- enmestbehandelingssystemen enstalinrichtingen aangebracht worden. Debouwkundige uitvoering vandeafdelingen isin
beginsel identiek. Dankzij goede isolatie en met behulp van temperatuurgestuurde,
mechanischeventilatie ishet stalklimaat indeafdelingen nagenoeg gelijk te houden.De
samenstelling vandediergroepen (10droogstaande, niet-drachtige zwartbonte koeien
per afdeling) indeverschillende afdelingen isafgestemd op eenzogoed mogelijke
vergelijkbaarheid door het gemiddelde begingewicht en het gewichtsverloop vande
diergroepen indeverschillende afdelingen zoveel mogelijk gelijk te houden.Per afdeling
wordt iederedageenzelfde hoeveelheidvoerverstrekt. Het rantsoen bestaat uit luzerne
eneenspeciaal,eiwitrijk krachtvoer. Hiermeewordt een ureumconcentratie inde urine
nagestreefd,dievergelijkbaar ismet dievan lacterende koeien.Deenergiewaarde van
hetvoer isafgestemd opeen beperktegroei.
Deemissie(g/h)wordt bepaald door hetventilatiedebiet, gemeten met een meetventilator,te vermenigvuldigen met deammoniakconcentratievande uitgaande lucht.De
ammoniakconcentratie in representatieve monstersvandie luchtwordt automatisch
gemeten ineen NOx-monitor, nadat deammoniak ineenconverter volledig isgeoxydeerdtot NO.
Naastde hiervoor beschreven nauwkeurige meting vandeammoniakemissie vindt toetsing plaatsvande bruikbaarheid vaneen indirecte bepaling vandeemissieop basisvan
destikstofbalans. Hierbij wordt deemissie berekend als'restpost':de N-inputvia het
rantsoen minusde niet-gasvormige N-output.
Behalvedeemissiereducties worden ook invloeden van emissiebeperkende maatregelen
op het dier bestudeerd.Demestbehandelings- en mestverwijderingssystemen, bouwtechnischeaanpassingen en huisvestings-en inrichtingssystemen, die inde Milieu-onderzoekstal bestudeerd worden,worden indit rapport ook kort toegelicht.
Naingebruikname vaneen nieuwe stal leidentoenemende bevuiling (vloer en kelderoppervlakken),eventueel indringing van mesten urine in materialen enacceleratie van
biologische processenaanvankelijk tot eentoename vandeemissie pertijdseenheid.
Alvorensdeemissiereductie ineenexperiment vastte kunnen stellen,dienen deemissies
indete vergelijken afdelingen zichmin of meer gestabiliseerd te hebben opeen bepaald
niveau.
Het 'overaM'-gemiddeldevande per uur vastgelegde ammoniakemissie inde hoofdperiodevaneenexperiment wordt per afdeling berekend.Deoverall-gemiddelden vande
experimentele afdelingen worden vervolgens uitgedrukt alspercentage van het overallgemiddelde vande referentie-afdeling. Dezerelatieve cijfersgeveneen beter beeldvan
het effect van een behandeling dan deabsolute emissiecijfers. Deabsolute cijfers zijn
sterk afhankelijk vanonder andere seizoeninvloeden.
Naastdezeeenvoudige, rekenkundige benaderingter bepaling vande emissiereductie
vaneenexperimentele behandeling,wordt onderzocht hoetijdreeksanalyse gebruikt
kanworden om een nauwkeurigere schatting van het gemiddelde effect endenauwkeurigheid vandat gemiddeldete krijgen.Daarbij kangecorrigeerd worden voor omge-

vingsvariabelen en kandevariabiliteit enafhankelijkheid indetijd in het analysemodel
beschrevenworden.
Indeeerstefasevan het onderzoek is,volgens deopzet vaneen latijnsvierkant, een
proef uitgevoerd waarbij diergroepen gebalanceerd zijnverloot over de3afdelingen en
3 perioden.Indeeneexperimentele afdeling iseen hellende,dichtevloer met epoxytroffeltoplaag, giergoot en mestschuif aangebracht (DB);in deandere eenstandaardroostervloer met eveneenseenepoxy-troffeltoplaag (RB).Dezijkanten van deze roostervloer zijn behandeld met een polyurethaan-impregneermiddel.
Uitgedrukt alspercentage vandeemissievande referentie-afdeling zijn devoor periodeeffect endiergroep-effect gecorrigeerde emissiesvandeafdelingen met behandelingen
DBen RBrespectievelijk 59en 101. Hetverschil inemissietussen DBende referentievloer
issignificant (P<0,05).TussenRBende referentievloer kon geenverschil aangetoond
worden.Tussen perioden moet, medeonder invloedvan detemperatuur, rekening
gehouden worden metverschillen inabsolute emissiereductie (in g/h) en in mindere
mate metverschillen in relatieve emissiereductie (in %).Omdeze reden zullenexperimenten naenigetijd herhaaldworden. Deevenwichtig samengestelde diergroepen
kunnen nagenoeg uitgesloten worden alsoorzaak vanemissieverschillen.
Doordat eengoede,gelijktijdige vergelijking mogelijk is,kan in relatief korte tijd het
inzicht indeachtergronden en de invloedsfactoren bij hetterugbrengen vandeammoniakemissie uit melkveestallen aanzienlijk vergroot worden.

1 Inleiding
Hetonderzoek naar emissie-arme huisvesting van rundvee isenigejaren geleden gestart
met het inventariseren van deomvangvandeammoniakemissie uit een gangbare
ligboxenstal.Aansluitend isdeontwikkeling gestart vantechnische methoden om de
emissiesubstantieel te reduceren (Monteny, 1991; Kroodsma etal.,1993).
Inde rundveehouderij worden de meestestallen natuurlijk geventileerd.Omdeemissie
te kunnen bepalen,moet het ventilatiedebiet bekend zijn. Methoden om het debiet bij
natuurlijke ventilatie te meten,zijn inontwikkeling, maar nog niet beschikbaar.
Vooralsnog kunnen stalemissies uitsluitend in mechanisch geventileerde stallen worden
bepaald.Aanvankelijk waser in Nederland slechtséénmechanisch geventileerde rundveestalvoor experimenteel emissie-onderzoek beschikbaar.
Uitbreiding vandeonderzoekcapaciteit wasgewenst,omdat er inenkelejaren een groot
aantal oplossingsrichtingen ontwikkeld engetest dienden te worden. Detijdsdruk is
vooral ingegeven door deoverheidsdoelstelling, die eenammoniakemissiereductie uit de
dierlijke produktiesector van 30% in 1995en 50à70%in 2000ten opzichte van 1980
behelst.
Bijvergelijking vanonderzoekresultaten indetijd doet zichdevraagvoor, in hoeverre
verschillen medeveroorzaakt worden door - veelal niet te beïnvloeden- verschillen in
proefomstandigheden.Veranderingen kunnen ondermeer optreden indeopbouw van
deveestapel ende kwaliteit ensamenstelling van hetvoer. Ook hetseizoen iseenmogelijke invloedsfactor. Bekend isdat destaltemperatuur en hetventilatievoud invloed
hebben op deemissie,maar eeneenduidige relatie opstalniveau isnog niet vastgesteld
(Elzinget al., 1992a;DeBoer, 1993).Wel isduidelijk dat deemissiereducties, die bij een
bepaaldetemperatuurrange gevonden zijn, niet zonder meervergeleken kunnen
worden met die bij eenandere temperatuurrange.
Dewenselijkheid tot uitbreiding vandeonderzoekcapaciteit in eenaccommodatie waar
eengoede en relatief snellevergelijking vanverschillende oplossingsrichtingen mogelijk
is,heeft geleidtot de realisatievande Milieu-onderzoekstal voor rundvee,waarvan de
opzet inalgemene zin indit rapport beschrevenwordt. Tevenswordt indit rapport een
indrievoud herhaald experiment, dat isuitgevoerd ter onderbouwing vandeaanpak van
hetvervolgonderzoek, weergegeven.
Dit rapport vormt de basisvoor latere rapportages over het onderzoek in dezeaccommodatie,waarin de nadruk zal liggen opverkregen resultaten bij vergelijking vanverschillende mestbehandelingssystemen, vloeruitvoeringen en-afwerkingen en huisvestingssystemen.
Opbasisvandit vergelijkende onderzoek kunnen emissiefactoren gekwantificeerd
worden, die inemissieverklarende modellen geïntegreerd kunnen worden. Voorafgaand
aan het onderzoek inde Milieu-onderzoekstal vindt veelalvooronderzoek plaats ineen
modelopstelling: dezogenaamde stalsimulator. Naast bestudering vanfysische enchemischeprocessen,die bij hetontwijken vanammoniak een rol spelen (Elzing etal.,1992a),
wordt indit modelsysteem ondermeer ook de invloedvanvloervarianten bestudeerd
(Elzing et al., 1992b).Mede op basisvande indesimulator verkregen resultaten worden
systemengeselecteerd voor het onderzoek inde Milieu-onderzoekstal.
Inde Milieu-onderzoekstal vindt tevensvergelijkend onderzoek plaats naar de invloed
vanemissiebeperkende maatregelen op het dier. Bijdeontwikkeling van emissie-arme
8

systemenzijn eengewaarborgde gezondheid en hetwelzijn vandedieren essentiële
randvoorwaarden .
Inhoofdstuk 2worden deaccommodatie,de proefdieren ende voerstrategie
beschreven.Inhoofdstuk 3wordt weergegeven hoedeammoniakemissie wordt
gemeten en hoedie-experimenteel-wordt berekend uit destikstofbalans. In hoofdstuk
4worden allefacetten van het onderzoek -mestbehandelingssystemen, bouwtechnische
aanpassingen,huisvestingssystemen enwelzijn- ingrote lijnenbeschreven.
Gedetailleerde rapportage hiervan vindt separaat plaats.Inhoofdstuk 5worden de
analytische aspectenweergegeven vaneenvergelijking vandeemissiesbij verschillende
behandelingen, binnen één periode. Inhoofdstuk 6worden deopzet ende resultaten
beschrevenvaneentoetsing vandevergelijkbaarheid,op basisvangedurende meerdere
perioden herhaalde proeven.

2 Materiaal
2.1 Accommodatie

DeMilieu-onderzoekstal op het IMAG-DLOproefbedrijf 'DeVijf Roeden'te Duiven isin
oktober 1991gereedgekomen.Infiguur 1isde plattegrond weergegeven vandeaccommodatie,die bestaat uit 3afdelingen met elk een lengte van 11,5meter eneen breedte
van9meter. Omzoveel mogelijk flexibiliteit inde inrichting te houden zijn devoergang,
de mestgang en het liggedeelte inalle afdelingen 3mbreed.Inde uitgangssituatie ishet
liggedeelte onderverdeeld in ligboxen met een breedtevan 1,15meneendiepte van
2,40 m;hetvoorste deel (0,6m)van het liggedeelte wordt niet gebruikt.
Inafdeling 1isinde uitgangssituatie een3% naar het midden hellende,dichte vloer
(prefab-elementen) aangebracht, met eengiergoot in het midden.Het loopvlak isvoorzienvaneenepoxy-troffeltoplaag. Inafdeling 2iseenstandaardroostervloer aangebracht. Het loopvlak van dezevloer iseveneensvoorzien vaneen epoxy-troffeltoplaag.
Dezijkantenvande roosterszijnvoorzienvaneen polyurethaan-impregneer. Afdeling 3
heeft eenstandaardroostervloer. Dezeafdeling isbedoeld alsreferentie. De inrichting
vandezeafdeling blijft steeds hetzelfde. Dievande beide andereafdelingen,waaronder
met name hetvloertype endevloerafwerking alsook mestverwijdering en-behandeling,
worden steedsgewijzigd.
Omeenvergelijkbaar stalklimaat indeafdelingen te realiseren enom de klimaatinvloeden van buitente beperken, isdestal geïsoleerd enworden deafdelingen afzonderlijk, mechanisch geventileerd. Mechanischeventilatie isook noodzakelijk om het
debiet, dat vermenigvuldigd met deammoniakconcentratie deammoniakemissie oplevert, nauwkeurig te kunnen bepalen.

w

sW :

o n t r a l * O«"O

Figuur1 Plattegrond vande Milieu-onderzoekstal.V=voergang ; L=ligboxen ;W =mestgang.
Figure 1 Lay-outof the experimental building; V=feedingarea; L=lying area;W=walking area.
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Deventilatoren hebben een maximale capaciteit van 7300m3/h.Hetventilatievoud kan
automatisch -afhankelijk vandestaltemperatuur- en handmatig geregeld worden.Inde
uitgangssituatie isdeventilatie bij eenstaltemperatuur tot 8°Cminimaal (overeenkomend met 30%vande maximalecapaciteit);tussen8en 18°Cneemt deventilatie lineair
toe met detemperatuur tot de maximalecapaciteit (100%);boven 18°Cwordt steeds
maximaal geventileerd.
Demestkelders indeverschillende afdelingen zijn volledig vanelkaar gescheiden.

2.2 Dieren
Inelke afdeling zijn 10onthoornde,droogstaande, niet-drachtige, zwartbonte melkkoeien gehuisvest. Erwordt gebruikgemaakt van niet-lacterendedieren omdat er geen
melkquotum beschikbaar is.Hoewelvia het rantsoeneenurinesamenstelling wordt
nagestreefd,dievergelijkbaar ismet urinevan lacterende dieren,wordt een directe
vergelijking vandeabsolute emissiecijfers met dievan melkgevende dieren bemoeilijkt.
Indegekozen opzet kanechter wel eengoede schatting van het relatieve effect (%
emissiereductie) vaneen inrichtingsvariant ten opzichtevandeoverigensgelijke referentie verkregen worden.Overigens bestaat er bij lacterende dieren,onder invloedvan
eengroot aantalfactoren (zoalssamenstelling enwijze vanverstrekking van het rantsoen, lactatie-endrachtigheidsstadium, produktieniveau, ras,stalklimaat), waarschijnlijk
ook eengrotevariatie inemissie.Het lijkt derhalve vooralvanbelang omeenvergelijkinggelijktijdig uit te voeren met gelijkwaardige groepen enomstandigheden, afgezien
vandete onderzoeken emissie-beïnvloedende factor. Bijkomend voordeel vande in dit
onderzoek gebruikte categorie dieren isdat degroepen stabieler zijn dan lacterende
groependieren,aangezien ergeenverloop in het lactatiestadium (endrachtigheidsstadium) is.
Dedieren zijn afkomstig van het eigen bedrijf, van proefaccommodatiesvanzusterinstellingen envan particuliere bedrijven.Vande laatste mogelijkheid wordt alleen gebruik
gemaakt indiendeandere 'bronnen' uitgeput zijn.Vandeaangekochte dieren isnamelijk niet bekend of zevrij zijnvan bepaalde ziekten.Zeworden daarom gedurende een
quarantaineperiode van3weken eldersopgestald.Bijaankoop engedurende dequarantaineperiode wordt gecontroleerd op uitwendige gebreken.Dedieren worden door een
dierenarts opgevoeldom drachtigheid uittesluitenendienen nabloed-en urine-onderzoek op melkerskoorts, I.B.R.,B.V.D.en Para-T.B.C,vrij vandezeziektekiemen bevonden
teworden,voordat ze inde Milieu-onderzoekstal worden toegelaten.
Bijaanvangvaneenexperiment worden dedieren over deafdelingen verdeeld.Perafdelingwordt een nagenoeggelijk begingewicht vandegroep nagestreefd.

2.3 Rantsoen
Inoverleg met IWO-DLOen het Proefstation voor de Rundveehouderij ishet rantsoen
vande proefdieren zodanig samengesteld,dat de N-concentratie inde urine vergelijkbaarzou moeten zijn met dievan normale, lacterende dieren met eengangbaar (grassilage, maïssilage en krachtvoer) rantsoen.Tevenswordt een lagegroei perdag nagestreefd omde proefdieren gedurende eenaantal experimenten te kunnen gebruiken.
Dezerestricties hebben geleidtot een rantsoen met een laagVEM-eneen hoog eiwit11

aanbod. Erwordt 90kg kunstmatig gedroogde luzerne en30kgspeciaal krachtvoer per
groep van 10dieren per daggevoerd.Dedrogestof-, VEM-en ruw-eiwitgehaltenvande
rantsoencomponenten staanvermeld intabel 1.Hetgevoerde krachtvoer iszeer eiwitrijk. Desamenstelling vandegevoerde luzernevarieert inde praktijk enigszins.
Uitgaande vaneendiergewicht van600à700kg levert dit rantsoen eenop basisvande
VEMin het rantsoen berekende groei van 500à600gram perdag.
Tabel1 Drogestof-, VEM-,enruweiwitgehalten vande rantsoencomponenten.
Table1 Drymatter content, energycontent (1000 VEM*»6,908Ml nett energy)and protein
content of luzerneandconcentrates.
luzerne

krachtvoer

ds(g/kg produkt)

875

880

VEM(-/kg ds)

702

945

re(g/kgds)

193

380
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3 Balansen en ammoniakemissie
3.1 Destikstof-,fosfor- en kaliumbalans
Destikstofbalans opstalniveau kan informulevorm weergegeven worden door:
Nrv+Nkv=Nm+ Nw+ NH 3 î
waarbij
Nn =hoeveelheid stikstof in het ruwvoer
Nkv =hoeveelheid stikstof in het krachtvoer
Nm =hoeveelheid stikstof indemengmest
Nw
=hoeveelheid stikstof in het aangezette weefsel (groei)
NH3T =hoeveelheid stikstof, geëmitteerd als ammoniak
Dezebalansvergelijking geeft inzicht inde N-stromen in eenstal.
DeN-input isaande linkerzijde vande balansvergelijking weergegeven;deN-outputaan
de rechterzijde. Bij lacterende melkkoeien zouaande rechterzijde vandeze balansvergelijking nog de N-output inde melk (het melkeiwit) toegevoegd moetenworden en bij
drachtige dieren de Ndie in het embryo en het daarbij ontwikkelende maternale weefsel
wordt vastgelegd.
DeN-balansgeeft desituatie op een bepaald moment weer. Indestal zal er normaliter
eencontinue omzetting van ureum inammoniak zijn. Daarbij spelen naastde mengmest
inde kelder ook deop destalvloer aanwezige urine enfaeceseen belangrijke rol.
Deammoniakemissie wordt nauwkeurig gemeten.Daarnaastwordt onderzocht of de
emissieook berekend kanworden alsrestpost vande N-balans.Aangenomen wordt dat
degasvormige N-emissie vrijwel uitsluitend indevormvanammoniak verdwijnt. De
ammoniakemissie wordt, uitgaandevandeze balansvergelijking, berekend alshet
verschiltussende N-input (voer-N) ende niet-gasvormige N-output (Nwen Nm).Dealdus
berekende emissie kanverschillenvandewerkelijke emissie,vooral alsdefouten,die bij
het bepalenvandeN-inputende niet-gasvormige N-output optreden, indeze 'restpost'
accumuleren.Slechtseen klein deelvandetotale hoeveelheid stikstof vervluchtigt daadwerkelijk. Erkanderhalve eengrote relatieve fout ontstaan (van Ouwerkerk, 1993).De
N-balans wordt per experiment bepaald.Aangezien er groepsvoedering wordt toegepast
ende mestproduktie alsook deemissie per afdeling wordt bepaald,isdegroep van10
dieren ineenafdeling de kleinsteexperimentele eenheidvoor deN-balansbepalingen.
Defosfor- ende kaliumbalans worden eveneens per experiment bepaald.Evenalsbij stikstof vormen het ruwvoer en het krachtvoer de inputbronnen. Denetto-output vandeze
elementen wordt onderverdeeld ingroei en in uitscheiding vanfaecesen urine. Integenstellingtot stikstof kunnen fosfor en kalium niet uit de mestemitteren. Bijcorrect uitgevoerde monsternames enanalysesdienen defosfor- en kaliumbalans sluitendte zijn. Op
dezewijze kan indirect gecontroleerd worden in hoeverrede N-balans op een correcte
wijze isbepaald.
Voersamenstellingen-hoeveelheid
DeN-,P-en K-inputworden per experiment berekend uit deverstrekte hoeveelheden
voer ende RE-,P-en K-gehaltes in hetvoer. Dehoeveelheden ruwvoer en krachtvoer (en
13

eventuele resten)worden dagelijks afgewogen.Deluzernewordt wekelijks per afdeling
aangevoerd in balen.Perafdeling wordt van iederete voeren baaleen 'pluk'-monster
genomen engekoeld bewaard.Perexperiment worden perafdeling het RE-,P-en Kgehalte bepaaldvaneen monster dat nagrondige menging wordt genomen uit de
verzamelde plukmonsters. Desamenstelling van het krachtvoer wordt per aangeleverde
partij bepaald.Uiteraard wordt naar eenzoconstant mogelijke samenstellinggestreefd.
Mestsamenstellingen-hoeveelheid
NMwordt bij beëindiging vaneenexperiment bepaald door devolumehoeveelheid mest
te meten en het stikstofgehalte (Kjeldahl-N) vaneen monster uit degemixte mest te
bepalen. Destikstof inde mengmest isten deleafkomstig uit defaeces(niet verteerde Nverbindingen) enten dele uit de urine (voornamelijk ureum-N).
Terverificatievandejuistheid van het rantsoen,in relatietot de beoogde urinesamenstelling,worden steekproefsgewijs urinemonsters verzameld.Vandezemonsters worden
de N-ende ureumconcentratie bepaald.
Naast het N-gehalteworden ook het drogestof-, as-,P-en K-gehaltevande mest
bepaald. DeP-en K-balansenworden medeop basisvandezeoutput berekend.Het
drogestofgehalte en het asgehaltevande mestworden bepaaldter controle. Het waterverbruik wordt perafdeling vastgelegd.Indien ergeenvloeistof aande mest wordt
toegevoegd,dient het drogestofgehalte vande mest indeverschillende afdelingen in
beginsel gelijk te zijn.Ook het asgehaltedient normaliter overeentestemmen.
Inhet dier vastgelegdestikstof,fosfor en kalium
Dedierenworden bij aanvang en beëindiging van ieder experiment entussentijds bij
langdurende experimenten gewogen. N w kangeschatworden uit dedoor wegingen te
bepalen gewichtstoename en hette schatten N-aandeel indietoename.VolgensGeay
and Micol (1989) isdeeiwitretentie bij oudedieren slechts4tot 6%vande dagelijkse
groei.Opgrond hiervanwordt inde N-balansberekeningenuitgegaan van8gram Naanzet per kggroei.Slachtrijpte maken magere koeien zetten voornamelijk vet aan.In
deeerste helft (eerste60dagen) van een normale afmestperiode wordt nog het meeste
eiwit (spierweefsel) aangezet, maar inverhouding tot deoverige onderdelen vande
balans isde N,die indegroeiwordt vastgelegd bij dezecategorie dieren,zogering dat
met hetverloop geen rekening behoeft teworden gehouden.
DeP-en K-aanzetworden opdezelfdewijze geschat.Dehoeveelheid P en Kdie per kg
gewichtstoename worden vastgelegd,zijn bijvolwassen dieren eenfractie vandie bij
niet volwassen dieren.Guéguen et al.(1989)stellen dat bij dierentot 600kg uitgegaan
kanworden vaneenaanzet (nettobehoefte) van 7g P en 1,6 g Kper kilogram gewichtstoename. Bij hogeregewichten neemt de mineralenaanzet per kggewichtstoename af.
Inde balansberekeningen wordt uitgegaan van3,5 g P en0,8g Kper kg gewichtstoename.Inverhouding tot de input endeoverige output zijn de P-enK-aanzetzeer
gering.

3.2 Ammoniakemissie
Deammoniakemissie (NH3Î , ing/h) ishet produkt van hetventilatiedebiet (Qvinm3/h)
ende NH3-concentratievande uitgaande lucht (xNH3 ing/m3):
NH 3 ï =Q v *x N H 3
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Hetventilatiedebiet wordt bepaald met behulp vaneen meetventilator,die indeventilatiekoker onder destalventilator isgeplaatst. Peromwenteling geeft de meetventilator 4
pulsenaf. Dezeworden per 10secondengeregistreerd.Derelatietussen het aantal
pulsenen het debiet isvooraf bepaald ineenwindtunnel.
DeNH3-concentratiewordt per afdeling, iedere 5minuten, indirect gemeten. Hiertoe
wordt continu ongeveer 0,5 liter stallucht per minuut vanuit deventilatiekoker aangezogen. Dezeaangezogen lucht wordt direct buiten destal ineenconverter verhit tot
775°C,zodat de NH3oxydeerttot NO.Aansluitend wordt de lucht door teflonslangen
naar een NOx-monitor geleid.Inde NOx-monitor (Monitor LabsNOx-monitor en NH3converter, model 8840)wordt vervolgens de NOmet eenovermaat aanozon (03)
omgezet instikstofdioxyde (N0 2 *). Hetgevormde N02*-gas bevindt zich ineenaangeslagentoestand.Bijterugkeer naar degrondtoestand komenfotonen (roodkleurig licht,
golflengte: 1100nm)vrij. Destralingsintensiteit van het roodkleurige lichtwordt inde
NOx-monitor gemeten.Het meetprincipe -gebaseerd op dechemoluminescentiereactie- is
uitvoerig beschreven door vanOuwerkerk (1993).DeNOx-monitor ende converters
worden regelmatig ensystematisch gecontroleerd engekalibreerd.
Deammoniakconcentratie en hetventilatiedebiet worden steeds per uur gemiddeld en
met behulp vaneendata-logger vastgelegd.Afhankelijk vandevraagstelling ende
analyse kunnen de uurgemiddelden vandeammoniakemissie indetijd (tot over de
totale duur vanéénexperiment) gesommeerd worden,danwel alszodanig of per
groveretijdseenheid ineenanalyse (bijvoorbeeld eentijdreeksanalyse) betrokken
worden. Naast deemissieworden de-eveneens per uur gemiddelde-staltemperatuur en
relatievevochtigheid vastgelegd.Uit eerder onderzoek isnamelijk gebleken dat destaltemperatuur een belangrijke emissiebepalende factor is(DeBoer, 1993).Daarnaast
worden incidenteel andere potentiële emissiebepalende factoren vastgelegd,zoalspHmetingen op destalvloer en aan het mestoppervlak ensubjectieve visuele beoordeling
vande matevan bevuiling vandeverschillende vloeren (bij roosten/loeren inclusief de
zijkanten). Belangrijke factoren kunnenvervolgens eventueel aande routinematige registratietoegevoegd worden.
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4 Onderzoekfacetten
4.1 Mestverwijdering en-behandeling
Ammoniakemissietreedt opvanaf met mesten urine bevuilde oppervlakken.Aan mestverwijderingssystemen isin hetverleden reedsveelonderzoek verricht. Delaatste
decennia is,ondermeer alsgevolgvandestoringsgevoeligheid,deslijtageendegladheid, dedichtevloer met mestschuifverdrongen door de roostervloer met de daarondergelegen mestkelder. Eensnelle,frequente enzovolledig mogelijke verwijdering van
mesten urine pakt deemissiebron direct aanen biedt dusperspectief. Mestverwijderingstechnieken dienendaaromte worden geoptimaliseerd.
Onderzoek naar entoepassingvan mestbehandelingssystemen inde praktijk heeft tot
voor kort nauwelijks plaatsgevonden. Door mestte behandelen kande ammoniakemissie
beperkt worden.
Door verwijderings- en behandelingstechnieken te combineren, kunnen systemen
ontstaan die eengrote emissiereductie bewerkstelligen.
Hetonderzoek aangaande mestverwijdering en-behandeling richtzichoptechnieken die
- door schuiven enspoelende mesten urineafvoeren van hellende vloeren,zowel van
beloopbare vloeren alsvanschijnvloeren onder de roosters, naarafgesloten kelders;
- door schuiven enspoelen de mesten urine afvoeren naar onder de roosters gesitueerde
kelders;
- door aanzurenvande mestonder de roosters de pHverlagen.
Ookcombinatiesvande hierboven genoemdetechnieken,zoalsbijvoorbeeld het
schuiven enspoelen vanderoostersen het aanzurenvande mest indeeronder gelegen
kelder, worden bestudeerd.
Hetspoelen wordt momenteel uitgevoerd metwater en metwater waaraan middelen
zijntoegevoegd diede urease-activiteit opde mestgangvloer afremmen. Erwordt
gestart met onderzoek naar het gebruik vangerecycelde,aangezuurde of beluchtevloeistof of aangezuurde dunne mest-verkregen na mestscheiding-alsspoelvloeistof. Het
gaat hierbij zowel om het ontwikkelen enoptimaliseren vandebenodigde technieken
alsom hetvaststellenvan het effect vantoepassing vandezetechnieken opde
ammoniakemissie.Vooral de laatste doelstelling wordt in belangrijke mate gerealiseerd
inde Milieu-onderzoekstal.Vooralsnog isimmersalleen hier eendirecte vergelijking van
het effect vaneentechniek met een referentie mogelijk. Omhetwaterverbruik te
beperken wordt eldersonderzocht of het lichtverontreinigde afvalwater van het melkveebedrijf (afkomstigvanondermeer de reiniging vande melkapparatuur, de melktank
ende melkstal) voor hetspoelen benut kanworden.

4.2 Bouwtechnischonderzoekaanvloer- enstalsystemen
Het bouwtechnische onderzoek omvat zowel defunctionele alsdetechnische uitvoering
vandevloer in relatietot de ammoniakemissie.
Het onderzoek aangaande defunctionele uitvoering richt zichop:
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- dichtevloerenversusroostervloeren;
- aanpassingvandegeometrie vande roostervloer (balk- enspleetbreedte en zijwandoppervlakte).
Hetonderzoek vandetechnische uitvoering richt zichop:
- vloerafwerkingen (vlakheid,stroefheid, ruwheid);
- duurzaamheid (sterkte,stijfheid).
SmitsenSwierstra (1993)geveneen nadere beschrijving vaneigenschappen vanstalvloeren endewijze waarop dezegemeten kunnen worden.
Alternatieve ontwerpen dienente voldoen aanconstructietechnische eisen in verband
met deveiligheid endienen getoetstte worden op duurzaamheid. Bijde ontwikkeling
ervandient uiteraard ook rekening gehoudente worden met deeisenten aanzienvan
het dierlijk welzijn.

4.3 Huisvestingstechnisch onderzoek
Beperking van het emitterend oppervlak leidt mogelijk tot eenaanzienlijke emissiereductie. Door dedieren gedurende degehele dagof gedeelten vandedagvastte zetten
endoor functiegebieden (liggedeelteenvreetgedeelte) te combineren, neemt depotentieel emitterende oppervlakte in principe sterk af.Tussende met mest en urine bevuilde
oppervlakte endeemissiewordt wel een lineaire relatieverondersteld.
Indegrupstal worden dedieren vastgezet. Daardoor vallen functiegebieden -het liggedeelte en hetvreetgedeelte- samenenontbreekt een loopgedeelte, behalve bij het
melken ineen melkstal en bij weidegang. Ineengrupstal met mengmestkelder isde
oppervlaktereductie ten opzichte vaneen ligboxenstal meer dan60%.Groenestein en
Montsma (1991)vonden ineen praktijkonderzoek eenzeer lageemissievanuit eengrupstal. Deperspectieven vandegrupstal zijn ook met het oog op bouwkosten enarbeidsproductiviteit volgensde NRLO/TNO-werkgroep'Bedrijfssynthese enstaltypen'(1981)
positief te beoordelen,terwijl implementatie van eenautomatisch melksysteem eneventueel eenautomatisch voersysteem ineengrupstal zeerwel mogelijk lijkt.
Indevoerligboxenstal zijn het liggedeelte en hetvreetgedeelte,eventueel inclusief
wateropname, gecombineerd. Hierdoor zijn deverblijftijden inde box langer, iser
minder 'koeverkeer' en kan het loopgedeelte eengeringere omvang hebben dan ineen
ligboxenstal. Deoppervlaktereductie van het loopgedeelte isongeveer 30%.Rond tijdstippen dat ergevoerdwordt, kanereen piek inde uitscheidingsfrequentie ontstaan.De
excreta komen,doordat dedieren zichdan niet vaneen liggedeelte naar eeneetgedeelte hoevente begeven,ineenvoerligboxenstal slechtsop een beperkt deelvan het
vloergedeelte terecht,terwijl ineen normale ligboxenstal eenvrij gelijkmatige verdeling
over eenveelgroter deelvan het loop-eetgedeelte plaatsvindt. Hierdoor wordt wellicht
ook een bijdrage aandeemissiereductie geleverd.Dezebijdrage zou nog verhoogd
kunnenworden door dedieren gedurende dete verwachten pieken inde uitscheiding
tijdelijk indevoerligboxen vastte zetten.Ook Sneletal. (1990)enSmits(1993a) beoordelenop grond vaneentheoretische benadering degrupstal endevoerligboxenstal als
huisvestingssystemen waarvan een lagere emissieverwacht magworden.
Voor eengoede kwantitatieve onderbouwing vande hiervoor gesuggereerde effecten is
vergelijkend onderzoek noodzakelijk, omdat daarbij deeffecten vandeoverigefactoren,
diedeemissiekunnen beïnvloeden,gelijk zijn. Inzicht indefactoren die bijdezehuisves-
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tingssystemen leidentot eenverlaagde ammoniakemissie, kanalsbasisdienenvoor de
ontwikkeling van nieuwe emissie-arme huisvestingssystemen,die ook bedrijfseconomisch
kunnen concurreren met de ligboxenstal.Dekosten eneffectiviteit van mestbehandelingssytemen enandereemissiebeperkende maatregelen kunnen nadit onderzoek afgewogen wordentegen dievandeonderzochte endeop basisdaarvante ontwikkelen
huisvestingssystemen.
Deconsequenties voor hetwelzijn vandedierenvanstalsystemen die leidentot een
beperkingvande bewegingsvrijheid zullen middels literatuurstudie onderzocht worden.

4.4 Gedrag,gezondheid en reproduktie
Gedrag
Deverschillende vloeruitvoeringen en-afwerkingen kunnen de locomotie endestabiliteit bij het uitvoeren vancomfortgedragingen beïnvloeden (Smits, 1993b).Omdit vastte
leggen,zullenaande beloopbaarheid enstabiliteit te relateren gedragswaarnemingen
worden verricht.Aan dewaarnemingen dient, na het ingebruik nemenvaneen nieuw
systeemof een nieuwe variant, eengewenningsperiode van minimaal 14dagenvooraf te
gaan. Per 'behandeling' zal,globaal op basisvaneenalgemene indruk en meer in detail
op basisvanspecifieke gedragsparameters, beoordeeld moetenworden of na 14dagen
reedsvangewenning sprakeis.
Devolgende gedragingen zullen met behulp vanvideo-opnames bestudeerdworden:
uitglijden; likken;krabben met deachterpoot; bespringen;verjagen;dringen bij het
voerhek; verblijf inde ligboxen.Onderzocht zalworden welke gedragingen het risico op
uitglijden verhogen.Dezerisico-verhogende gedragingen zullen bij eenvergelijking van
het aantal uitglij-incidenten betrokken worden.
Gezondheiden reproduktie
Klinischestoornissen zullen beschrijvend worden gerapporteerd.Geziendete beperkte
omvang vandegroep per afdeling endespecifieke samenstelling, iseen analytische
benadering nietzinvol.
Detochtigheden zullen bijgehouden worden;deoestrusexpressie kangeremd worden
door devloerkwaliteit. Tochtige dieren beïnvloeden het gedrag.
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5 Analysevandeemissiegegevens
5.1 Stabiliteit en tijdsduur van een experiment
In figuur 2 iseen fictief voorbeeld weergegeven van het verloop van de ammoniakemissie in de tijd, vanaf het moment dat een nieuwe stal in gebruik w o r d t genomen.
Nadat een experiment met een nieuwe staluitvoering isgestart, neemt de emissie
aanvankelijk duidelijk toe. Waarschijnlijk leiden toenemende bevuiling van de stal (vloer
en kelderoppervlakken), eventueel indringing van mest of urine in materialen en acceleratie van biologische processen in de zogenaamde aanloopfase t o t een toename van de
emissie per tijdseenheid.
Pasals een evenwichtsniveau is bereikt in de verschillende afdelingen, kan de fase
aanvangen waarin een zinvolle vergelijking van de afdelingen mogelijk is.
De stabiliteit in de verschillende afdelingen w o r d t kwalitatief beoordeeld aan de hand
van -visuele indrukken van- de bevuiling van emitterende oppervlakken in de stal en het
diergedrag (gewenning aan omstandigheden). Waarschijnlijk vergt het bereiken van
stabiliteit, vooral bij niet eerder gebruikte vloeren en/of een lege kelder, enige tijd. Naar
het zich laat aanzien, ishiervoor bij het tussentijds wisselen van diergroepen minder tijd
nodig. Aan de periode die voorafgaat aan het bereiken van stabiliteit in de te vergelijken
afdelingen w o r d t hierna gerefereerd als 'voorperiode'; aan de daaropvolgende periode
t o t het einde van het experiment w o r d t hierna gerefereerd als 'hoofdperiode'.
De minimaal benodigde duur van de hoofdperiode van een experiment, wordt vastgesteld aan de hand van tijdreeksanalyse. Hierbij w o r d t de variatie in de tijd van de emissiecijfers gemodelleerd, rekening houdend met afhankelijkheden in de tijd en vastgelegde

EMISSIE (g/h)

10

15

TIJD (dagen)
Figuur 2 Fictief voorbeeld vanhetverloop vandeammoniakemissie indetijd, vanaf het moment
dat een nieuwe stal ingebruik wordt genomen.
Figure2 Fictitiouspath of the emission rate curveafter starting anexperiment in anew building.
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variabelen,zoalsdetemperatuur, die deemissie beïnvloeden. Uitvooranalysesis
gebleken dat er,vanaf het moment dat erstabiliteit indetevergelijken afdelingen is,
nog minstensgedurende éénweek emissiecijfers vastgelegd dienenteworden omeen
representatief beeldte krijgen vandegemiddelde uuremissievaneen behandeling ende
nauwkeurigheid vandat gemiddelde.Tussenuren endagen bestaat er namelijk een
aanzienlijke variatie,die nietverklaard kanworden op basisvandevastgelegde gegevens.

5.2 Vergelijkend onderzoek
Hetonderzoek inde Milieu-onderzoekstal isvooral gericht op het onderscheiden van
perspectiefvolle oplossingsrichtingen voor de beperking vandeammoniakemissie uit
stallen,op basisvanvergelijking vandeprestaties met een referentie. Daarbij wordt
zoveel mogelijk gestreefd naar gelijke omstandigheden,afgezienvandete onderzoeken
'variabele'. Belangrijke aspecten hierbij zijn het klimaat, het rantsoen,degroepen dieren
endeverzorging. Door monitoring vantemperatuur enventilatievoud (per uur) kande
vergelijkbaarheid van het klimaat indeverschillende afdelingen gecontroleerd worden.
Niveauverschillen tussen naelkaar uitgevoerde experimenten ('tussenperioden') met
betrekking tot de klimaatparameters kunnen zoookvastgelegd worden. Devergelijkbaarheid vandegroepen dierenwordt bij aanvangvaneenserieexperimenten nagestreefd door zorgvuldige samenstelling vandegroepen,met nameten aanzienvande
gewichten. Daarnawordt het gewichtsverloop gevolgd enworden degroepssamenstellingen aangepast indien erverschillen ontstaan indegewichtsontwikkeling vande
groepen .
Afgezien van incidenteel noodzakelijke, individuele ziektebehandelingen worden de
dieren indeverschillende afdelingen op dezelfde wijzeverzorgd.
Het 'overall'-gemiddelde vande per uur vastgelegde ammoniakemissie inde hoofdperiode vaneenexperiment wordt per afdeling berekend.Deoverall-gemiddelden van
deexperimentele afdelingen worden vervolgens uitgedrukt alspercentagevan het
overall-gemiddelde vande referentie-afdeling. Dezerelatieve cijfersgeveneen beter
beeldvan het effect vaneen behandeling dandeabsoluteemissiecijfers alszodanig.De
absolutecijferszijn-zoalseerder aangeduid-afhankelijk vanondermeer seizoeninvloeden. Naastdezeeenvoudige rekenkundige benadering,ter bepaling vandeemissiereductie vaneenexperimentele behandeling,wordt onderzocht hoe tijdreeksanalyse
gebruikt kanworden om een nauwkeurigere schatting van het gemiddelde effect ende
nauwkeurigheid vandat gemiddelde teverkrijgen.Daarbij kangecorrigeerd worden
voor omgevingsvariabelen en kandevariabiliteit enafhankelijkheid indetijd in het
analysemodel beschrevenworden.Al deze informatie kandan direct gebruikt worden bij
hetvergelijkenvande behandelingen.Omtrent dit onderzoek zalafzonderlijk gerapporteerd worden (DeBoer en Keen,in voorbereiding).
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6 Toetsing geschiktheid van deopzet voor
vergelijkend emissie-onderzoek
6.1 Beschrijving vande proef

Deexperimentele eenheid in het onderhavige onderzoek wordt steedsgevormd door de
combinatie vaneengroep dieren binnen eenafdeling,gedurende een bepaalde periode.
Dewaargenomen ammoniakemissies zijn binnentijdreeksen (uren,dagen,weken of
maanden)per diergroep ineenafdeling (behandeling) niet onafhankelijk. Omeen
uitspraakte kunnen doen op basisvaneenstatistischetoets zijn onafhankelijke herhalingen nodig.Dezekunnen gerealiseerd worden door diergroepen tewisselentussen
afdelingen,door behandelingen te wisselentussenafdelingen (met dezelfde diergroep),
of door meerderevergelijkbare accommodaties of diergroepen (eenveelvoudvan3)te
gebruiken. Debeide laatste mogelijkheden zijn erg duur.
Indeeerstefasevan het onderzoek zijn,volgens deopzet vaneen latijnsvierkant,3
herhalingen gerealiseerd door diergroepen gebalanceerd (datwil zeggen elkecombinatie precies 1keer)te verloten over de3afdelingen en3perioden.Devergelijkbaarheid
vandediergroepen isopdezewijze getoetst. Dereferentie-afdeling is,zoalssteedsde
ligboxenstal metstandaardroostervloer. Indeexperimentele afdelingen zijn de inparagraaf 2.1 voor de uitgangssituatie beschreven vloeren aangebracht. Inhet statistische
model worden dit de behandelingen genoemd.Eengedetailleerde beschrijving vande
vloeruitvoeringen isweergegeven inSwierstra etal.(1993).
Demeetperioden waarin isgemeten zijnsteedsongeveer vangelijke duur geweest,
namelijk 3weken,inclusief eenaanloopfase vanongeveer éénweek. Erisslechtseen
korte aanloopfase nodig geweest omdat deafdelingen reedseenaantal maanden vóór
dezeexperimenten ingebruik waren genomen.Degemiddelde emissie per uur inde
laatste 2wekenvanelke periode isgeanalyseerd aande handvan hetvolgende model:
Yijk = IL+B, +Dj+Pk +e ijk , waarbij
•z.

Yijk =degemiddelde emissie per uur inde laatsteSPwekenvanelke periode
Bj =behandelingseffect (i=1...3)
D. =diergroepeffect (j=1...3)
Pk = periode-effect (k=1...3)
e i j k = niet verklaarde rest

Uitgaande vandit model zijn diergroepeffect, periode-effect en behandelingseffect met
behulpvanvariantie-analyse getoetst middelsdeF-toets.
Dealdus herhaalde experimenten geveneen indruk vandevergelijkbaarheid vande
diergroepen en het effect van de perioden.Daarnaast maken deze herhaaldeexperimenten hettoetsen enzuiver schattenvaneenverschiltusseneen 'behandeling' ende
referentie, rekening houdend meteeneventueel aanwezig periode-effect eneen,naar
verwachting zeer klein,diergroepeffect mogelijk.
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6.2 Resultaten van de toetsing
Intabel 2 zijn de emissies, die in de achtereenvolgende perioden gevonden zijn, procentueel ten opzichte van de referentie-afdeling uitgedrukt, weergegeven.
Tabel 2 Gemiddelde ammoniakemissie per periode in deafdeling met eenbehandelde, hellende,
dichte vloer met giergoot enschuif (DB)en indeafdeling met debehandelde roostervloer
(RB),uitgedrukt alspercentage vandegemiddelde emissie indereferentie-afdeling in
dezelfde periode (100%=emissievande referentie-afdeling indezelfde periode).
Table2 Meanammonia emission valuesperperiod in the experimental unit with afull concrete
floor sloping towards the middle, atop layerof epoxymortar andascraper(DB) andin the
experimental unit with aslatted floor with atop layerof thesameepoxymortar andpolyurethane-impregnated sides (RB), expressedasapercentage of the emission in thereferenceunit with anormal slatted floor within thesameperiod (100% =emission of reference
unit).
periode

DB(%)

RB(%)

1

57

100

2

64

98

3

55

105

Uit tabel 3 blijkt dat de emissie van DB tussen perioden varieert van 55t o t 64% van de
referentie; die van RBvarieert van 98t o t 105%. De vastgestelde variaties tussen de
perioden kunnen ondermeer samenhangen met (kleine) verschillen in voeropname, staltemperatuur en ventilatievoud alsmede met meetonnauwkeurigheden.
Uit variantie-analyse blijkt dat van de totale variatie minder dan 2 procent verklaard
wordt door het diergroepeffect (P>0,90).Waarschijnlijk mede dankzij een juiste verdeling van de dieren over de groepen is het, conform de verwachting, mogelijk gebleken
om deze bron van variatie nagenoeg uit te schakelen. Eerder isal aangegeven dat de Naanzet een zeer klein aandeel van de totale N-balans uitmaakt. De benutting van de N
door de groepen dieren is, bij een gelijk begingewicht van de groepen en een vrijwel
gelijke groei, geen waarschijnlijke oorzaak van substantiële verschillen in emissie tussen
diergroepen. De activiteit van de groepen dieren zou daarnaast de emissie kunnen beïnvloeden, maar hier zijn geen aanwijzingen voor verkregen.
De gemiddelde temperatuur is in periode 2 en 3 respectievelijk 1,5 °Cen 6,2 °C hoger
geweest dan in periode 1.De gemiddelde emissie van de referentie-afdeling in periode 2
is 16% hoger dan in periode 1en in periode 3 isdie 33% hoger dan in periode 1. Uit
variantie-analyse blijkt dat het periode-effect ruim 19% van de totale variatie verklaart
(P<0,10). Bij een vergelijking van behandelingen tussen perioden moet hiermee rekening
gehouden worden. De grootte van het periode-effect hangt waarschijnlijk vooral af van
temperatuurverschillen tussen perioden. Er kunnen echter ook andere, niet gemeten,
factoren verschillen tussen perioden.
Het behandelingseffect verklaart meer dan 75% van de totale variatie en is significant
(P<0,05).
Uitgedrukt als percentage van de emissie van de referentie-afdeling isde voor periodeeffect en diergroepeffect gecorrigeerde emissie van de afdelingen met behandelingen
(DB) behandelde hellende dichte vloer en (RB) behandelde roostervloer respectievelijk
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59% en 101%. Hetverschil in emissietussen DBende referentievloer, issignificant
(P<0,05).TussenRB ende referentievloer iser geensignificantverschil.
Bijdegekozen opzet ishet behandelingseffect volledig verstrengeld met de afdeling
waarin de behandeling heeft plaatsgevonden. Eerder isreedsaangegeven dat bij de
bouw vandeaccomodatie systematischeverschillentussenafdelingen zoveel mogelijk
zijn uitgesloten. Het lijkt danook redelijk om aante nemen dat devastgestelde
verschillen zijntoete schrijven aande behandelingen.
Tercontrole vande herhaalbaarheid van het bij een behandeling gevondenemissiereductiepercentage zullen herhalingen plaats moeten vinden.Met behulp vantijdreeksanalyse kunnen naastdevasteeffecten,waaronder de behandelingen,ook devariabiliteit en deafhankelijkheid indetijd vandegegevensgemodelleerd worden. Hierdoor
kan beter aangeduid worden wat de nauwkeurigheid vaneen behandelingsverschil is,
danop basisvande hiervoor weergegeven variantie-analyse vangemiddelden per
periode.
Door op de hiervoor geschetstewijze naar eenzogoed mogelijkevergelijkbaarheid te
strevenendievoor hetstalklimaat endegewichtsontwikkeling vande diergroepen
regelmatig te controleren, kunnen diverseoplossingsrichtingen invrij kortetijd geëvalueerdworden. Perspectiefvolle oplossingsrichtingen zullenvervolgens op praktijkschaal
verder ontwikkeld moetenworden.
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Summary
Inanew IMAG-DLOresearch building comparative studies can beperformed on different
factorsthat may reduceammonia emissionfrom cattle housingsystems.Three units with
basicallythe samefeatures areavailable.One unit,with cubiclesand anormal slatted
floor, actsasareference.Inthe other units different floors, manure removal and manure
treatment systemsaswell asdifferent housing systems(e.g.with lesssurfacearea
contaminated with manure) can beinvestigated atthe sametime underthe sameconditions.
Theunitsarewell insulated and mechanically ventilated (ratedependson temperature)
to realizethe sameclimate ineach unit. Eachunit accommodates agroup of 10nonpregnant dry HF/DFcows.
Tomaximize comparability the animalsarewell-balanced grouped.The ration ismade up
of dried luzerne andaspecialconcentrateto get nearthe urinary ureaconcentration of
lactating animalsandto moderate growth rate.
Ammonia emission (kg) isthe product of ventilation rate (m3/h),the concentration of
ammonia inthe exhaust air (kg/m3) andthe total time period (h)of concern inthecalculation.Theconcentration of ammonia in representative samplesof the exhaust airis
measuredautomatically andwith high accuracy inaNOx-monitor,after the ammonia has
beenoxydizedcompletely inaconverter.
An indirect approachof calculating ammonia emissionfrom the nitrogen balanceis
being evaluated,bysubtracting the non-gaseous Noutput infaecesand urinefrom theN
input inthe feed.
Besidesstudying the effects of altering floors, manuretreatment anddifferent housing
systems,animal welfare and health arealsotaken into account.Thesetopics areall
shortly illuminated inthis report.
After anew building comes into use,befouling of thefloor andthe pit below i t , and
soaking inof urine andfaeces in materials,aswell asacceleration of microbiological
processes,until acertain point intime result inan increase inemission rate.Thereduction effect canonly bedetermined if the emission rates inthe unitsto becompared,do
no longer showasubstantial increase inemission rate.Thismaytake 2weeksor even
more.
Theoverall meanof emissions per hour from the periodwith near constant emission
rates iscalculated per experimental unit.Theseoverall meansarethen expressedas
percentages of the overall meanof the reference unit.Theexpression in percentages
givesabetter impressionof the effect of anexperimental treatment thanthe absolute
emissions.
Atthefirst stageof the research,alatin squaredesign experiment wascarried out with
3repetitions, byallotting the groups of animals (n=3)overthe units (n=3)andthe
periods (n=3) inabalancedway.
Inexperimental unit 1,a3%slopedsolidconcretefloor with atop layerof epoxy mortar
andascraperare installed,referred to asDBinthe report. Inexperimental unit 2,ona
normal slattedfloor atop layer of the sameepoxy mortar iscarried andthe sidesof the
slatsare polyurethane-impregnated.Thistreatment isreferred to asRBinthe report.
Expressedasapercentage of the emissionof the reference unit,the emissionsfrom the
unitswith treatments DBand RB were 59%and 101% respectively,after correction for
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the statistical effects of period andgroup of animals.Between DBandthe reference
setupthe difference wassignificant (P<0,05).Between RBandthe referencethere wasno
significant difference. Fromthe statistical analysisit alsocanbeconcludedthat differencesbetween periodsshould betaken into account. Nosubstantial difference between
groupsof animals,after carefully balancing them,areto beexpected.
Byperforming time seriesanalyses,corrections canbemadefor disturbing factors and
the variabilty and interdependence of data canbemodelled.Theseanalysescanbeused
to achieveabetter comparison between treatments. Howtimeseriesanalysesareto be
usedfor emissiondata isnot yet clear entirely. Soonthesetoolswill become available
from ongoing researchat IMAG-DLO however.
Byperforming good comparisons atthe sametime it will take arelatively short period of
time, for the knowledge of background andfactors influencingthe reduction of
ammonia emissionto beincreased substantially.
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