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1

Inleiding

In opdracht van de begeleidingscommissie voor het intensiveringsonderzoek heeft
de veldmeetploeg, die door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer enVisserij
isingesteld, onderzoek verricht naar de vermindering van de ammoniakemissie na
toediening van dunne rundermest met de sleepvoetenmachine op veengrasland.
De bodem van veengrond heeft meer oneffenheden en isminder draagkrachtig dan bijvoorbeeld zandgronden. De sleepvoetenmachine isuitgerust met sleepvoeten, die over de bodem slepen en bodemoneffenheden volgen. Deze machine is
niet zo zwaar alseen zodebemester en met deze machine wordt niet in de grond
gesneden, zodat de trekkracht aanzienlijk kan worden beperkt in vergelijking met
zode-injecteurs en zodebemesters. Dit biedt voor veengrond goede perspectieven
(Buitink en Huijsmans, 1990). De mest wordt door de sleepvoetenmachine op de
bodem tussen het gras gedeponeerd. Doordat de mest onder het gras wordt gelegd
en min of meer van de lucht wordt afgesloten, kan de emissie worden beperkt
(Huijsmans, 1991).
Uit eerder onderzoek met de sleepvoetenmachine op kleigrond isgebleken
dat de emissiereductie groter isnaarmate het gras langer is.Toediening van dunne
rundermest met de sleepvoetenmachine in kort gras (6-8 cm) resulteerde inemissiereducties die tussen 52% en 77% liggen (Bode, 1990a; Bode, 1990b; Hol, 1991a; Hol,
1991b). Toepassing van de sleepvoetenmachine in lang gras (hoger dan 10cm)
reduceerde de emissie met 87% (Hol, 1991a).
In het beschreven experiment isde emissie na toediening met de sleepvoetenmachine in kort en lang grasvergeleken met de emissie na bovengronds, breedwerpigtoedienen in kort gras.
Dit rapport doet verslag van één experiment en geldt daarom slechtsvoor de
omstandigheden waaronder isgemeten.
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Methode

2.1 Inleiding
De ammoniakemissievan een bemest veld wordt bepaald met behulp van de micrometeorologische massabalansmethode. In het kort komt deze methode neer op het
meten van het verschil tussen aan- en afvoer van ammoniak over een bemest proefveld. Dit proefveld isbij benadering cirkelvormig en heeft in het algemeen een
oppervlakte die tussen 0,15 en 0,20 hectare ligt. Voor deze meetmethode zijn
concentratie- en windsnelheidsmetingen op bepaalde hoogten nodig. In bijlage I
wordt een nadere toelichting op deze methode gegeven.
Met deze meetmethode kan onder praktijkomstandigheden de ammoniakemissievan proefvelden met verschillende mesttoedieningstechnieken worden
vergeleken met de emissie van bovengronds, breedwerpig uitgereden onbehandelde mest. Ten opzichte van het laatstgenoemde veld - het zogenaamde referentieveld - kan een reductiepercentage worden berekend. De ammoniakemissie wordt
uitgedrukt als percentage van de opgebrachte hoeveelheid ammonium- en totaalstikstof.

2.2 Opzet
Het experiment vond plaats op veengrasland van het ROCZegveld. Dit iseen
melkveehouderijbedrijf, waar de mest in een silo wordt opgeslagen. De in dit
experiment gebruikte dunne rundermest was afkomstig van dit bedrijf. In totaal
werden drie proefvelden op grasland bemest. InTabel 1staan de gebruikte machinesen grashoogten van deze proefvelden gegeven. Bij de toediening werd uitgegaan van mestgiften van 15 mVha mest.
Tabel 1.Overzicht van de gebruikte toedieningsmachine en grashoogte per meetobject tijdens het experiment.
Veld
1

Toedieningsmachine

Grashoogte

Kenmerken

Vacuümtank

kort

werkbreedte ca.9 m;
referentieveld;
grasgemaaid dag voor proef

2

Sleepvoetenmachine

kort

werkbreedte 5 m;
grasgemaaid dag voor proef

3

Sleepvoetenmachine

lang

werkbreedte Sm;
gras niet gemaaid

Om de resultaten van de verschillende proefvelden te kunnen vergelijken, zijn
de factoren die de emissie kunnen beïnvloeden voor de proefvelden zoveel mogelijk gelijk gehouden. De experimenten zijn ongeveer gelijktijdig gestart zodat
verschillen in weersinvloeden op de individuele metingen kunnen worden uitgesloten.
Uit voorgaand onderzoek isgebleken dat de emissie direct na het verspreiden
van de mest hoog is(Pain en Klarenbeek, 1988). In het algemeen treedt 40-50% van
de totale emissie binnen de eerste 6 uur (Jarvis en Pain, 1990) en 80-90% van de
totale emissie in de eerste 48 uur op (Döhler, 1991). Eerdere experimenten hebben
uitgewezen dat 96 uur na het uitrijden de emissie nihil is(Bussink et al., 1990). Om
het verloop van de emissie te meten moeten de monsternameperiodes direct na de
mesttoediening kort zijn. Hierna neemt de emissiesnelheid snel af en kan op
langere monsterperiodes worden overgegaan. Vaak isde tweede dag nog het
verschil tussen de emissie overdag en 'snachtste zien. De volgende monstema-

meperiodes na moment vantoedienen zijngekozen:
Eerstedag:
O-Viuur, V2-V/1 uur, VA-3 uur, 3-6 uur, 6uur-schemering,schemering-zonsopkomst;
Tweede dag:
zonsopkomst-36 uur, 36-48 uur;
Derde dag:
48-72 uur;
Vierde dag:
72-96 uur.

2.3 Uitvoering
In Figuur 1staat eenschemavan een proefveld geïllustreerd. Indezefiguur staan
ook de positiesvan de pompbox, de achtergrond- encentrale mastweergegeven.
Nadat de helft van een proefveld isuitgereden, isdecentrale mast geplaatst ende
meting gestart. Met deze mast isdeammoniakconcentratie bepaald in de lucht die
over eenafstand met de lengtevan de straalvan hetveld gaat. Met de achtergrondmast, die bovenwindsvan de centrale mast staat, isde achtergrondconcentratie gemeten. Inde masten werden opverschillende hoogten gaswasflessen met
salpeterzuur alsopvangvloeistof bevestigd. Met behulp van de pomp werd lucht
door de gaswasflessen gezogen,waarbij de ammoniak in het salpeterzuur achterbleef. In het laboratorium van het IMAG-DLOis,nade meetperiode, met een
ionchromatograaf (Waters, proteïn-pak kolom sp5pw) de hoeveelheid ammonium
in het salpeterzuur bepaald.
Uit deze hoeveelheid endeflow door dewasfles die voor enna eenmonsternameperiodewordt gemeten,wordt de ammoniakconcentratie in de luchtbepaald.
Uit dewindsnelheid op verschillende hoogten ende gemeten concentratie wordt de
hoeveelheid ammoniak berekend die uit de mest isvervluchtigd.
Pompbox

Acht*rgrondm«»t

Windrichting

An*nom«Urma«t

30-80 m

Rijrichting

Figuur 1. Schema van een proefveld voor de micrometeorologische massabalansmethode.

Voor het uitrijden isdedunne rundermest inviervoud bemonsterd.De
mestmonsterszijn geanalyseerd op het gehalte aanammoniumstikstof, totaalstikstof,fosfor, kalium, pH,droge stof, ruw asenvluchtigevetzuren.
Voor eengoede beschrijving van de meetomstandigheden zijn de vochtigheid
van de bodem ende grashoogte bepaald.Het bodemvochtgehalte isop basisvan
droog gewicht bepaald.Van de bovenste 5cmvan de bodem zijn ca.30monsters
per proefveld gestoken, die minstens 24uur bij 105'Czijn gedroogd. Degrashoogte isca. 10keer per veld met een eenvoudige grashoogtemeter gemeten.
Gedurende de hele meetperiode zijn devolgende meteorologische gegevens
continu geregistreerd (hoogte t.o.v. maaiveld):
- windsnelheid op 0,3;0,5;0,8; 1,3; 2,4en3,7 mhoogte;
- windrichting op 3,9 mhoogte;

hoeveelheidneerslag;
luchttemperatuur aande grond en op 1,5 mhoogte;
bodemtemperatuur op 5cm beneden maaiveld;
luchtvochtigheid op 1,5 mhoogte;
globale straling op 1,5 mhoogte.
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Resultaten

3.1 Inleiding
Hetexperiment isuitgevoerdvan22tot enmet 26april 1992.Op22april zijnde
drieveldentussen8:40 en9:25 bemest. Inbijlage IIstaateenschemavandeligging
vandeproefvelden ten opzichtevanelkaar.
Het uitrijdenvandemestophetreferentieveldvondplaatstegendeheersendewestelijke windrichting inomeenzogoedmogelijkeverdelingvandemestte
krijgen. Demestophet referentieveld waszichtbaar, omdat demestaanhetkorte
grasbleef kleven.Hetmesttoedienenmetdesleepvoetenmachineduurdeenkele
minuten langer danbij het referentieveld, omdat demachine langzamer reedende
werkbreedte kleiner wasdandievandevacuümtank. Daardoor moestenmeer
banenworden uitgereden. Inhet langegraswerd demestdoor desleepvoeten
onder het grasgelegd,zodat demestnauwelijks zichtbaar was.Inhet kortegras
bleek datdesleepvoetente diep indegrond liepen:desleepvoeten haaldende
grondopen,zodatnahet uitrijden stukkenvandezodeophetgraslagen.De
afstelling wastussenhet uitrijden inlangenkort grasnietveranderd. In tegenstellingtot het korte grasboodhet langegrasmeer houvast waardoor desleepvoeten
niette diep indegrondwerdengetrokken.
Bijbeide metdesleepvoetenmachine bemesteveldenwasde laatste,opde
wind gelegen,baanwegensruimtegebrek gebruikt omrondte rijden. Hierdoorwas
het grasplatgereden. Hetverschiltussendeze baanenderestvanhetveldwasbij
het lange grasgroter danbij het kortegras.

3.2 Bodemgesteldheid engrashoogte
Degrondsoortwaarop deproefvelden lagen,wordt alsbosveengeklassificeerd.Het
bodemvochtgehalte bedroeg66-68%.
Eendagvoordebeginvanhet experiment zijntwee veldengemaaid enis
het grasdirectweggehaald. Dehoogtevanhet grasopdit gemaaide gedeelte
bedroeg 6cm(10waarnemingentussen4-9cm).Hetgrasophet ongemaaideveld
wasongelijkmatig (veel bossen).Degrashoogtewasgemiddeld 11cm(10waarnemingentussen9-14cm).

3.3 Weersomstandigheden
Inbijlage IIIstaaninde Figuren 5t/m 9hetverloopvandewindsnelheid op2,3m
hoogte, detemperaturen op 1,5 m,windrichting, globale straling enregen inde
tijdweergegeven. InFiguur 8staatgeenschaalverdeling bijdey-as,omdatde
metingenvanstralingsmeter niet betrouwbaar zijn. Defiguur is tochindebijlage
opgenomen enkanworden gezienalsindicatievoordebewolkingtefungeren.
Vanwege het slechtfunctionerenvandedataregistratie zijn geengegevensbekend
over derelatieve luchtvochtigheid entemperaturen indebodemenaandegrond.
Voor het uitrijden stonderweinigwind,washet nevelig enlager dauwop
hetgras.Omongeveer 8:30 uurnamdewindtoe (tot 5-6 m/sop2,3 mhoogte)en
kwam bewolking opzettenvanuitwestelijke richting.Om 12:00uurwerd debewolkingdikker, maarwaswel af entoe dezonte zien. Detemperatuur liepop 1,5m
bovenhet maaiveld optot 21*Cendaalde 'snachtsnaar 8*C
Detweede dagwasermeerendikkerebewolking (ziefiguur 8inbijlage III)
dandeeerstedag.Indemiddagregende hetenvieler minder dan0,5 mmregen.
Detemperatuur steegtot 17*Cendewindsnelheid bleef ongeveer gelijk aande
dagervoor,'sOchtends lagerdauw ophetgras.

Opde derde dag nam dewind toe tot 6-7 m/s enwas het zwaar bewolkt,
maar het regende niet. Opde laatste dagveranderde het weer nauwelijks, behalve
dat 2mm regen viel.

3.4 Mestsamenstelling
InTabel2staan degemiddelde analyseresultaten vanvier mestmonstersinvergelijking met de gemiddelde samenstelling van dunne rundermest (Hoeksma, 1988).Het
blijkt dat de samenstelling van de gebruikte mest, afgezien vande pHen het
drogestofgehalte, goed overeenkwam met desamenstelling uit de literatuur. DepH
en het drogestofgehalte waren lager dan de literatuurwaarden, maar vielen wel
binnen de spreiding van de gemiddelde mestsamenstelling. Deverschillen zijn waarschijnlijk terug te voeren opverschillen in rantsoen enwateropname. Het rantsoen
bestaat op ROC Zegveld uit 100%kuilgras.
Tabel 2. Gemiddelde samenstelling van de in dit experiment gebruikte dunne
rundermest in vergelijking met de gemiddelde waarden uit Hoeksma (1988).

Grootheid

[eenheid]

Dunne rundermest

Gemiddeld (spreiding)

ammoniumstikstof

[g/kg]

2.6

2,4 (0,2 - 4,4)

totaalstikstof

[g/kg]

4.6

4,9 (2,4 - 7,8)

fosfor

[g/kg]

0,6

0,9 (0,3 - 3.4)

kalium

[g/kg]

4.7

5,1 (1,0 - 6,4)

[-]

7,2

8.2 (7,0 - 8,8)

75,8

96 (34 - 200)

25,8

28(11 - 136)

pH
droge stof
ruweas

[g/kg]
[% van ds]

vluchtige vetzuren

_a

6,0

[g/kg]

geen waarneming.

3.5 Ammoniakemissie
Inbijlage IV ishet emissieverloop van elk proefveld per meetperiodeweergegeven.
InTabel 3staan de mest- enstikstofgiften en detotale ammoniakemissie per
meetobject.
Tabel 3. Gemiddelde giften en ammoniakemissie van bovengronds, breedwerpig verspreide en met de sleepvoetenmachine toegediende dunne rundermest.
Mesttoediening

Giften

Ammoniakemi ssie

Reductie

NH,-N

N-tot

tov referentie

mest

NH.-N

N-tot

[m'/ha]

[kg/ha]

[kg/ha]

[kg/ha]

l%]

[%]

I%]

Onbehandeld kort

24,9

65.9

114,0

43.5

66,0

38,2

-

Sleepvoet kort

13,5

35,7

61,8

10,8

30,1

17,4

54

Sleepvoet lang

14,0

37,0

64,1

4,4

11,9

6,9

82

Demestgift wasbijhetreferentieveld bijna 25 mVhaendusveel groter dan
de geplande 15mVha. Nabovengrondse, breedwerpige toediening van dunne
rundermest op kort grasvervluchtigde 66%van deaanwezige ammoniumstikstof.
Toediening van de mest inkort gras met de sleepvoetenmachine resulteerde ineen
verlaging van de emissietot30%van de opgebrachte hoeveelheid ammoniumstikstof. Deemissie werd ten opzichte vanhetreferentieveld met 54%gereduceerd.
Hettoedienen vandemest met de sleepvoetenmachine inlang grasresulteerdein
eengrotere afname vandeemissie: 12%vandeopgebrachte hoeveelheidammoniumstikstof emitteerde. Ditbetekent een reductie van 82%ten opzichte van de
referentie.
In Figuur 2ishet verloop vandeemissie weergegeven. Indezefiguur komen
deverschillen inemissieniveau tussendebovengronds breedwerpig toegediende
mest envande met desleepvoetenmachine toegediende mest duidelijk naarvoren.
Uit deze figuur en bijlage IVblijkt datdeemissiesnelheid gedurende de eerste uren
natoediening hethoogst was. Het verloop vandeemissiesvandereferentie en de
mest die met desleepvoetenmachine inkort graswastoegediend verliepenongeveer gelijk. Na6uur was resp.74% en76%enna47uurresp.90%en88%van de
totale emissie opgetreden. Deemissie namesttoediening door desleepvoetenmachine inlang grasverliep vlak na het toedienen geleidelijker danbijde andere
velden. Na6uurhad 39%van detotale emissie plaatsgevonden. Na47uur was dit
percentage 86%enbijna gelijk aan dat vandeanderevelden.
emissie uitgedrukt als percentage van
opgebrachte hoeveelheid ammoniumstikstof
70

30

40

50

60

tijdnatoediening furen]
Figuur 2. Stikstofverlies alsfunctievandetijd natoediening vandunne rundermest met de sleepvoetenmachine
in kort enlang gras inverg. metbovengronds breedwerpig toedienen van onbehandelde mest inkort gras.

Discussie
Uit Figuur 2en Bijlage IV blijkt dat na de meetperiodevan 96uur deemissievan
het referentieveld doorging,terwijl de emissiesnelheden van de andere velden
vrijwel nul waren.Als langer wasdoorgemeten, zouden de berekende reductiepercentages hoger zijn uitgevallen dan inTabel 3en4staat.
Delaatste baanvan het met desleepvoetenmachine in lang grasbemeste
veld, was gebruikt om rondte rijden enwasdaardoor platgereden. Demest werd
niet zozeer onder het grasalswel op het grasgelegd.Ondanks dat de lucht vrijwel
de gehele meetperiode over dit gedeelte wasaangevoerd, wasde reductie nog
altijd82%.
InTabel 4staan resultaten van eerdere metingen aan mest die werdtoegediend met de sleepvoetenmachine in kort en langgras.
Tabel 4. Mestgiften, ammoniakemissiesen reductiepercentages van metingen aan de sleepvoetenmachine.

Emissie [% NH.-N]

Grond-

Mestgift

soort

[m'/ha]

machine

referentie

[%]

r

veen

13,5

10,8

66,0

54

dit rapport

I

klei

8,4

13,3

55,8

77

Bode (1990a)

Kort gras

I

klei

17,3

27,0

55,8

52

(6-8 cm)

I

klei

8,6

17.2

52,6

67

Bode (1990b)

I

klei

10,7

21,7

80,1

73

Hol (1991a)

L

klei

24,6

37,7

97,0

61

Hol (1991b)

Lang gras

r

veen

14,0

4,4

66,0

82

dit rapport

(10-12 cm)

L

klei

10,6

10,6

80,1

87

Hol (1991a)

Grashoogte

Reductie

Literatuur

•

Uit dezetabel blijkt dat het reductiepercentage natoediening van mest met
de sleepvoetenmachine in kort grasop veengrond vergelijkbaar ismet de reductie
natoediening met dezelfde machine in kort grasop kleigrond.Ook voor langgras
komt de in dit experiment op veengrond gemeten emissiereductie overeen met de
reductie natoediening in lang grasop kleigrond.

10

5

Samenvatting en conclusies

Indit experiment isde ammoniakemissievan dunne rundermest natoediening door
desleepvoetenmachine in kort en lang grasvergeleken met de emissie na het
bovengronds, breedwerpig toedienen van dunne rundermest op kort gras.
Demeetdagen werden gekenmerkt door veel bewolking, redelijk veel wind
(5-8m/s op 2,3 mhoogte) en middagtemperaturenvan 16tot 21*C. Uit debewolking viel weinig regen:detweede dagviel 0,5 mm en devierde dag2mmregen.
Dewindrichting kwam gedurende de meetperiodevrijwel constant uit westelijke
richting.
Deemissievan het referentieveld met bovengrondse, breedwerpigtoegediende dunne rundermest op kort gras (6cm) bedroeg 66%van de toegediende
ammoniumstikstof. Door toediening van de mest met desleepvoetenmachine in
kort gras (6cm) werd de emissieteruggebracht tot 30%van de toegediende
hoeveelheid ammoniumtsikstof. Dereductie bedroeg 54%ten opzichte vande
referentie. Door toediening vande mest met de sleepvoetenmachine in langgras
(11cm) wasde ammoniakemissie lager dan natoediening in kort gras. Dit kwam
waarschijnlijk doordat de mest kon worden afgedekt door het langere gras.Vande
opgebrachte hoeveelheid ammoniukmstikstof emitteerde 12%.Dit betekent een
reductie van 82%ten opzichte van het referentieveld. Degevonden reductiecijfers
komen overeen met de resultaten vanvorige proeven op kleigrasland.
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Bijlage I Micrometeorologische massabalansmethode
Theorie
Demetingenvandeammoniakemissie worden uitgevoerd met demicrometeorologischemassabalansmethode. Eenuitgebreide beschrijving vandeze methode iste
vinden inDenmead(1983). Hier wordt volstaan met een beknopte beschrijving.De
micrometeorologische massabalansmethode isgebaseerdophetverschil inaan-en
afvoer van ammoniak over een proefveld (Figuur 3a). Bijafwezigheid vanammoniak bovenwindsvan het proefveld wordt deammoniakflux Fvanaf hetveldgegeven
door:

(1)

* • • - ƒJ * («<*) • c(z) • u(z) . c(z))
X

*0

flux [g m's ');
aanstroomlengte, de afstand tussen de plaats waar de wind het veld binnenkomt en
de centrale mast [m];
de hoogte waar de ammoniakconcentratie gelijk wordt aan de achtergrond (zie
Figuur 3b) (m);
de ruwheidslengte (de hoogte waarop u gelijk aan 0 wordt) (m);
de in de tijd gemiddelde horizontale flux veroorzaakt door horizontale convectie op
hoogte z van de centrale mast (g m V ] ;
de turbulente flux veroorzaakt door horizontale diffusie loodrecht op de windrichting [g r n ' V j .

u(z).c(z)
u'(z).c'(z>

Inhet algemeen wordt aangenomen dat de laatste termverwaarloosbaaris
ten opzichtevandeeerste, convectieve.term (Denmead. 1983;Denmead etal.,
1977; Beauchampet al.. 1982;Beauchampet al., 1987).Vergelijking (1)wordt
daaromvereenvoudigd tot:
(2)

F . - P ü(z) .7(z) dz
r 11*

Bijaanwezigheid vanammoniak indeachtergrondlucht moeten zowel boven- als
benedenwinds de profielen vandeammoniakconcentratie wordenvastgesteld(Figuur3b).Met deze profielen kanvervolgenshet profiel vandehorizontaleflux
worden berekend (zie Figuur 3c).Degeïntegreerde horizontale flux over dehoogte
levertvoor beide meetpositiesdeflux door eenvertikaal vlak vaneenheidsbreedte.
Denetto flux van het proefveld ishetverschiltussendefluxen door beidevertikale
vlakken. Deflux kanworden uitgedrukt per landoppervlakte d.m.v. delingdoorde
aanstroomlengte:

*„'-(

(3)

P' «fcï • c2(z) dz- ƒ* Z(z) . ?,(*) dz)
t

4

In

J

ZA

waarin:
F.
c,(z)

nettoflux tg m V j ;
de gemiddelde bovenwindse ammoniakconcentratie op hoogte z [g m *];
de gemiddelde benedenwindse ammoniakconcentratie op hoogte z [g m *].
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(0
Figuur 3. Schematisch overzicht van de stappen in de bepaling van ammoniakemissie gebruikmakend van de mkrometeorotogische massabalansmethode; (a) veldopstelling in relatie tot windsnelheid, (b) typische vormen van de profielen
van ammoniakconcentratie en windsnelheid en (c) de profielen van de horizontale flux boven- en benedenwinds van
het veld (naar Ryden en McNeill. 1984).

Uit voorgaand onderzoek bleek dat er een lineair verband bestaat tussende
logaritme van de hoogte en dewindsnelheid entussen de logaritme vande hoogte
ende ammoniakconcentratie:
u = D * E ln(z)

(4)

c2 * A + B ln(z)

(5)

Deammoniakconcentratie in deachtergrondlucht ishomogeen over dehoogte verdeeld.
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Uitvoering
Bijhet uitrijden wordt de mestverspreid zoals in Figuur 1isweergegeven.De
diameter van eenveld isongeveer 45m. Eencirkelvormig veld vergemakkelijkt de
berekeningvan de emissie. Debenedenwindse flux kan dan in het midden van het
veldworden gemeten, zodat de fetchvoor alle windrichtingen gelijk is.
Deammoniakconcentratie in het middenvan het veld isgemeten door zo
snel mogelijk na het uitrijden (in ieder geval binnen 15min) een3,5 meter hoge
mast in het midden van het veldte plaatsen (centrale mast). Decentrale mastbevat
7monsternamepunten, die in hoogte logaritmisch over de mast zijn verdeeld.Een
monsternamepunt bestaat uit eenwasfles gevuld met met 0,02 M HN03 alsabsorptievloeistof eneen impinger. Eenimpinger maakt het mogelijk door middel vaneen
pomp en aanzuigslangen lucht door devloeistof te leiden. Het ammoniumgehalte
in de absorptievloeistof ismet behulp van een ionchromatograaf bepaald.De
luchtsnelheid door de absorptievloeistof wordt ingesteld op ca.2,5 Imin'. Deflow
wordt aan het begin en eind van een meetperiode gemeten.
Deachtergrondconcentratie isgemeten door bovenwinds van het veldeen
mastte plaatsenvan 3,5 mhoogte (achtergrondmast).Vanwege het ontbrekenvan
eenprofiel isdeze mast van slechts4monstername punten voorzien. Bij draaiing
vandewind wordt de achtergrondmast zoverplaatst dat deze bovenwindsvan het
veld blijft staan. Naast het proefveld iseenmast opgesteld voorzien van 6anemometers om het windprofiel te meten.Ook de anemometers zijn in hoogte logaritmischover de mastverdeeld.
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Bijlage II Schema proefvelden 22 t/m 26 april 1992

anemomatar
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watar
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•

uitrijrichting

V

Windtijdens uitrijden

Figuur 4. Onbehandelde bovengronds breedwerpig verspreide mest in kort gras (1), mest verspreid met
sleepvoetenmachine in kort gras (2) in lang gras (3).

Veld1
Veld2

Veld3

Demest op het referentieveld op kort graswas goedverdeeld.
Desleepvoeten in kort grashaalden degrond open.Demachinewas
waarschijnlijk niet helemaal goed afgesteld. Het laatste baantje werd
steeds gebruikt om rond te rijden. Hierdoor was het grasplatgereden.
Deze baan wasvan belang,omdat die op dewind lag.
Demesttoediening met de sleepvoetenmachine in lang graszager
beter uit dan in kort gras. Hier liepen de sleepvoeten meer dóór het
grasdan door de grond.Ook hier was het grasplatter op de laatste,op
dewind gelegen, baan.Hetverschil tussen deze baan ende restvan
het veld wasdoor het lange grasgroter dan bij het kortegras.
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Weersomstandigheden tijdens het experiment
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Figuur 5. Windsnelheid op 2,3 m hoogte.
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Figuur 6. Luchttemperatuur op 1,5 m hoogte.
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graden
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Figuur 7. Windrichting op 3,9 m hoogte.

27Wter

Figuur 8. Globale straling.
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24-Apr

S-**

Figuur 9. Regenhoeveelheid.
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Bijlage IV

Emissiesnelheid per meetmethode

Bovengronds breedwerpig dunne rundermest kort gras (referentieveld)

emissiesnelheid

cumulatief verlies

periode

na

[%] t.o.v.
[kg/ha/dag]

[kg/ha]

uitrijden

NH,-N

N-tot

0 - Vi uur

185,60

3,87

5,87

3,39

Vi - 1Viuur

185,84

11,61

17,62

10,18

IVi - 3 uur

156,96

21,20

32,18

18,60

3 - 6 uur

88,71

32,23

48,91

28,27

6 - 1 2 uur

11,96

35,14

53,33

30,83

12 - 22 uur

1,46

35,78

54,30

31,39

22 - 36 uur

5,57

38.85

58,95

34,08

36 - 47 uur

0,81

39,25

59,55

34,43

47 - 72 uur

2,71

42,01

63,74

36,85

72 - 96 uur

1,51

43,51

66,02

38,17

Sleepvoetenmachine kort gras

emissiesnelheid

cumulatief verlies

periode

na

[%] t.o.v.
[kg/ha/dag]

[kg/ha]

uitrijden

NH4-N

N-tot

0 - Vi uur

16,19

0,34

0,94

0,55

Vi- 1Viuur

17,57

1,02

2,86

1,65

IVi - 3 uur

27,42

2,83

7,92

4,58

3 - 6 uur

26,89

5,99

16,77

9,69

6 - 1 1 uur

7,97

7,77

21,77

12,58

11 - 2 2 uur

1,05

8,24

23,08

13,33

22 - 35 uur

1,70

9,16

25,66

14,83

35 - 47 uur

0,54

9,43

26,41

15,25

47 - 72 uur

1,12

10,58

29,63

17,11

72 - 95 uur

0,18

10,75

30,12

17,40
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Sleepvoetenmachine lang gras

emissiesnelheid

cumulatief verlies

periode

na

[%] t.o.v.
[kg/ha/dag]

[kg/ha]

uitrijden

NH .-N

N-tot

0 - Yi uur

13,06

0,27

0,74

0,42

V4 • Mi uur

5,45

0,48

1.31

0,76

1V4 - 3 uur

3,54

0,71

1,91

1,10

3 - 6 uur

7,96

1,70

4,60

2,66

6 - 1 2 uur

3,60

2,55

6,91

3,99

12- 22 uur

0,76

2,89

7,82

4,51

22 - 35 uur

0,99

3,43

9,27

5,35

35 - 47 uur

0,74

3,79

10,26

5,92

47 - 72 uur

0,20

4,00

10,82

6,24

72 - 96 uur

0,39

4,39

11,87

6,85
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