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Deuitkomsten van dit onderzoek gelden alleen voor de omstandigheden waaronder de
experimenten plaatsvonden.Vergelijking isderhalve niet zonder meer mogelijk enis
voorbehouden aande rapporteur.
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Inleiding

tt

Inopdrachtvande begeleidingscommissie voor het intensiveringsonderzoek heeft
develdmeetploeg, die door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer enVisserij
isingesteld,onderzoek verricht naardevermindering van deammoniakemissiena
toediening vandunne rundermest met desleufvoetenmachine op kleigrasland.
Desleufvoetenmachine houdt het middentussen dezodebemester ende
sleepvoetenmachine. Dezodebemester snijdt sleuvenvan 7cmdiep in dezode,
waar de mest inwordt geplaatst. Met de sleepvoetenmachine wordt de mest in
smallestrookjes onder het grasgelegd. Desleufvoetenmachine duwt het grasopzij
entrekt sleuvenvan 2-3 cmrwMrin de mestwordt gelegd.Netalsbij desleepvoetenmachine kande mestworden afgedekt door het gras,waardoor het contactoppervlak tussen mesten lucht vermindert.
Deammoniakemissie natoediening vandunne rundermest met dezodebemester op klei- enveengrasland werd ineerder proevenvan develdmeetploeg met
82-98% gereduceerdten opzichte van bovengronds breedwerpig toedienen(Hol,
1989a;Hol 1989b; Hol, 1990;Mulder en Hol,1992). Deemissiereducties natoedieningvan dunne rundermest met de sleepvoetenmachine in kort gras(<8cm)op
kleigrond bedroegen in eerdere metingenten opzichtevan bovengronds breedwerpigverspreiden 52-77% (Bode, 1990a;Bode, 1990b;Hol, 1991a; Hol, 1991b).Toepassingvande sleepvoetenmachine in lang gras(> 10cm) leverde eenreductie opvan
87% ten opzichte van bovengronds breedwerpig verspreiden van mestop kort gras
(Hol, 1991a).
Net alsbij desleepvoetenmachine wordt vandesleufvoetenmachine verwacht
dat verschil inemissiereductie optreedt alsgevolgvanverschil in grashoogtes.
Daarom isin dit experiment deze machine ingezet in kort en langgras.
Indit rapport wordt verslag gedaanvanéénexperiment. Deresultaten gelden
daarom slechtsvoor deomstandigheden waaronder isgemeten.

2

Methode

2.1 Inleiding
Deammoniakemissievan eenbemestveld wordt bepaald met behulp vandemicrometeorologische massabalansmethode. Inhet kort komt deze methode neer op het
metenvan hetverschiltussenaan-enafvoer van ammoniak over eenbemest proefveld. Dit proefveld isbij benadering cirkelvormig enheeft in het algemeen een
oppervlakte dietussen0,15en0,20ha ligt. Voor deze meetmethode zijnconcentratie- enwindsnelheidsmetingen op bepaalde hoogten nodig. Inbijlage Iwordt een
kortetoelichting op deze methodegegeven.
Demeetmethode isgeschikt om onder praktijkomstandigheden deammoniakemissievan proefvelden metverschillende mesttoedieningstechniekentevergelijken met de emissievan bovengronds breedwerpig toegediende mest.Ten opzichte
van het laatsteveld- het zogenaamde referentieveld -wordt een reductiepercentageberekend. Deammoniakemissie wordt uitgedrukt alspercentagevan deopgebrachte hoeveelheid ammonium- en totaalstikstof.

2.2 Opzet
Het experiment isuitgevoerd op kleigrasland van het IMAG-DLO-proefbedrijf 'de
Vijf Roeden' in Duiven.Dit iseenmelkveehouderijbedrijf, waar de mest onder de
stallenwordt opgeslagen. Dein dit experiment gebruikte dunne rundermestwas
afkomstig vandit bedrijf. Intotaal zijn drie proefvelden bemest waarvantwee op
kort gras,dat eendagvoor destartvande proef wasgemaaid.InTabel 1staande
gebruikte mesttoedieningsmachines.
Tabel 1.Overzicht van de gebruikte toedieningsmachines.
Veld
1

Toedieningsmachine

Grashoogte

Kenmerken

vacuumtank

kort

werkbreedte 8,5 m;
referentie

2

sleufvoetenmachine

kort

werkbreedte Sm

3

sleufvoetenmachine

lang

werkbreedte Sm

Optweeveldenwerd de mestverspreia met eenzogenaamde sleufvoetenmachine.
Deze machine bestaat uittorpedovormige sleepkouters die het grasietsoptillen en
sleuventrekkenvan2-3 cm/fa/aarinde mestwordt geplaatst (Anoniem,1992).
Inbijlage IIisde ligging vandevelden geïllustreerd. Bij detoediening isuitgegaan
vanmestgiftenvan20mVhamest.
Factoren die deemissie kunnen beïnvloeden moetenvoor de drie velden
zoveel mogelijk gelijk worden gehouden. Deexperimenten zijn ongeveer gelijktijdig gestart, zodat verschillen inweersinvloeden op de individuele metingen kunnen
worden uitgesloten.
Uit voorgaand onderzoek isgebleken dat de emissie direct na het verspreiden
vandemesthoog is(PainenKlarenbeek, 1988).Omhetverloop vandeemissiete
meten moeten de monsternameperiodesdirect na de mesttoediening kort zijn. Hierna neemt deemissiesnelheid snel af enkan op langere monsterperiodes worden
overgegaan.Vaak isdetweede dag nog hetverschiltussen de emissie overdag en's
nachtste zien. Devolgende monsternameperiodes zijngekozen:
Eerstedag:
0-tt uur, Yi-\Yiuur, 1Vi-3uur, 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.
Inhet algemeentreedt 40-50%van detotale emissie binnen deeerste 6uur (Jarvis
en Pain,1983)en80-90% in de eerste 48uur op (Döhler, 1991).Ook eerdere
experimenten hebben uitgewezen dat 96uur na het uitrijden deemissie nihil is
(Bussink et al., 1990).

2.3 Uitvoering
Voor destart van hetexperiment worden monstersgestokenvan de bovenste 5cm
vande bodem. Hiermee wordt het bodemvochtgehalte op basisvan het droog
gewicht bepaald door de bodemmonsters 24uur bij 105°Cte drogen. Degrashoogte wordt ca.10keer per veld met eeneenvoudige grashoogtemeter gemeten.
Demestwordt voor het uitrijden inviervoud bemonsterd. Demestmonstersworden
geanalyseerd op het gehalte aanammoniumstikstof,totaalstikstof, fosfor, kalium,
pH, droge stof, ruw asenvluchtigevetzuren.
In Figuur 1staat eenproefveld schematischweergegeven.Tevensstaande
positiesvande pompbox,de achtergrond- encentrale mastweergegeven. Nadatde
helft van het proefveld isbemestwordt decentrale mastgeplaatst ende meting
gestart. Met deze mastwordt deammoniakconcentratie bepaald inde lucht die
over eenafstand met de lengtevandestraalvan hetveldgaat. Met de achtergrondmast, die bovenwindsvandecentrale maststaat, isde achtergrondconcentratie gemeten. Inde mastenzijn opverschillende hoogten flesjes met salpeterzuur als
opvangvloeistof bevestigd.Met behulp vande pompwordt lucht door deflesjes
gezogen,waarbij deammoniak in het salpeterzuur achterblijft. Inhet laboratorium
van het IMAG-DLOworden nademeetperiode met een ionchromatograaf (Waters,
proteïn-pak kolom sp5pw) de hoeveelheid ammonium in het salpeterzuur bepaald.
Uit deze hoeveelheid endeflow door het flesje dievoor enna eenmonsternameperiode wordt gemeten,wordt deammoniakconcentratie in de luchtbepaald.
Uit dewindsnelheid opverschillende hoogten endegemeten concentratie wordt
vervolgens de hoeveelheid ammoniak berekend die uit de mest isvervluchtigd.
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Figuur 1. Schema van een proefveld voor de micrometeorologische massabalansmethode.

Gedurende de hele meetperiode worden devolgende meteorologische
gegevens continu geregistreerd (hoogte gemetento.v. maaiveld):
- windsnelheid op 0,3;0,5; 0,8; 1,3; 2,4en3,7 mhoogte;
- windrichting op 3,9 mhoogte;
- hoeveelheidneerslag;
- luchttemperatuur aandegrondenop 1,5 mhoogte;
- bodemtemperatuur op 5cmbenedenmaaiveld;
- luchtvochtigheid op 1,5 mhoogte;
- globale straling op 1,5 mhoogte;
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Resultaten

3.1 Inleiding

><i'
i

Het experiment isuitgevoerd van 14tot en met 18april 1992.Op 14april zijnde
drieveldentussen8:30 en9:30 bemest. Inbijlage ll^schematisch de proefvelden
weergegeven. Degemiddelde oppervlakte van develdenwasminder dande
geplande 0,15ha enbedroeg 0,13 ha.
Het uitrijden van demest op het referentieveld vond plaatstegen deheersende noordwestelijke windrichting in om eenzo goed mogelijkeverspreidingvande
mestte krijgen. Nahet mestverspreidenwaser eenduidelijk verschil tussende
proefvelden. Demestop het referentieveld wasduidelijk zichtbaar aanhetgras
blijven kleven.Ditwasbij develdenwaar de mestmet desleufvoetenmachine was
toegediend niet het geval.Debemesting met desleufvoetenmachine duurde langer
dan bij het referentieveld, omdat demachine langzamer reed ende werkbreedte
kleiner wasdanvandevacuumtank. Daardoor moesten meer banen worden
uitgereden.Onder het lange graswasde mest nauwelijks zichtbaar. Inhet korte
graswaren desleuven met mestwelte zien.

V
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3.2 Bodemgesteldheid engrashoogte
Degrondsoort waarop de proefvelden lagen,wordt alskomklei geklassificeerd(7478% afslibbaar). Debodemwasdoor de regenval in deaan het experiment voorafgaande dagen,vochtig. Hetvochtgehalte varieerde van 39tot 41%.
Dehoogte van het grasop het uitgemaaide gedeelte varieerde van4-8cmen
wasgemiddeld 5,5 cm.Degrashoogte op het ongemaaide veld lagtussen 8,8-13,8
cmen bedroeg gemiddeld 11,4cm.Dit graswas bijna hoog genoeg voor een
weidesnede.

3.3 Weersomstandigheden

n

Inbijlage IIIstaan in Figuur 5t/m 10hetverloop vandewindsnelheid op 2,4m
hoogte, detemperaturen op 1,5 m,aande grond enop 5cmdiepte, de relatieve
luchtvochtigheid, dewindrichting, deglobale straling ende regen in de tijd
weergegeven. In Figuur 9staat geenschaalverdeling bij dey-as,omdat de metingen
vanstralingsmeter niet betrouwbaar zijn. Ditfiguur istoch indebijlage opgenomenalsindicatie voor debewolking.
Inde nachtvoorafgaande aandeeerste meetdagwasca.7mm regen
gevallen.Tijdens het uitrijden stond erveelwind (5-6,5m/s op 2,4m hoogte) en
voelde het onaangenaamaart. Hetwasaanvankelijk vrijwel geheel bewolkt, maar
om ongeveer 9:00 uur washet af entoe zonnig.Aande horizon waren buien zichtbaar, maar op de proefvelden bleef het de hele eerstedagdroog. Detemperatuur
liep optot 13*Cop 1,5 mbovenhet maaiveld.Derelatieve luchtvochtigheid wasfs
ochtends 90-100%,maar daalde in de middag naar 55-65%.'sAvonds namde
windsnelheid aftot 1,5-3 m/sen nam debewolking toe.
Detweede dagwashet geheel bewolkt enviel er af entoe wat neerslag.In
totaal viel die dag 5mm regen.Hetwasvochtig (80-100% relatieve luchtvochtigheid) endetemperatuur steegtot 10*Caande grond. Dewind wasvrij krachtig uit
westelijke richting.
Dederde dagwasvrijwel hetzelfde alsdevoorafgaande dagen.Dewindwas
vrij krachtig,nu uit noordelijke richting,temperaturen lagen rond 10*Cenerwas
vrijwel volledige bewolking,waar ca.5mm regenuit viel. Opde laatste dagveranderde het weer niet, behalve dat dewind afnamtot 2-5 m/s.

3.4 Mestsamenstelling
InTabel 2staandegemiddelde analyseresultaten vanvier mestmonsters invergelijking met degemiddelde samenstelling van dunne rundermest (Hoeksma, 1988).Het
blijkt dat desamenstelling nogal wat afwijkt vandie uit de literatuur. Opvallendis
de lage pHvan degebruikte dunne rundermest, die niet binnen de spreidingvande
gemiddelde pH-waardevalt. Alle andere gehaltes zijn lager dan de gemiddelde
waarden, maarvallen wel binnen despreiding. Deverschillen zijn waarschijnlijk
terug te voeren opverschillen in rantsoen enwateropname. Het rantsoen opde
proefboerderij "deVijf Roeden" bestond uit 70% kuil en30%maisop basisvan
drogestof.
Tabel 2. Gemiddelde samenstelling van de in dit experiment gebruikte dunne rundermest invergelijking met de
gemiddelde waarden uit Hoeksma (1988).

Grootheid

[eenheid]

Dunne rundermest

Gemiddeld

ammoniumstikstof

[g/kg]

1.8

2,4 (0,2 - 4.4)*

totaalstikstof

[g/kg]

3,6

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

fosfor

[g/kg]

0.5

0,9 (0,3 • 3,4)

kalium

(g/kg]

2.9

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

[-]

6.9

8,2 (7,0 • 8,8)

[g/kg]

67,1

96 ( 34 - 200)

23,2

28 ( 11 - 136)

pH
droge stof
ruweas

[V< van ds]

vluchtige vetzuren

**

[g/kg]

**

8,1

spreiding inwaarnemingen;
geen waarneming.

3.5 Ammoniakemissie
In bijlage IV ishet emissieverloop vanelk proefveld per periode vermeld.InTabel3
zijn degemiddelde mest- enstikstofgiften endetotale ammoniakemissie permesttoedieningsmachineopgenomen.
Demestgiften waren bij alle proefveldjes ongeveer de geplande 20mVha.
Tabel 3. Gemiddelde giften en ammoniakemissie van bovengronds breedwerpig verspreide en met de sleufvoetenmachine verspreide dunne rundermest.

Mesttoediening

Giften

Ammoniakemiissie

Reductie

NH4-N

N-tot

tov. referentie

mest

NH4-N

N-tot

[mVha]

[kg/ha]

[kg/ha]

[kg/ha]

[%1

[%]

[%1

Referentie kort

18,7

34,2

67,3

19,5

57,2

29,1

-

Sleufvoet kort

19,1

34,9

68,6

1.8

5,2

2,6

91

Sleufvoet lang

17,9

32,8

64,5

0,4

2,8

1,4

95

Nabovengrondse, breedwerpigetoediening van dunne rundermest (referentie) op kort grasvervluchtigde 57%vande aanwezige ammoniumstikstof. Mest-

toediening in kort grasmet desleufvoetenmachine resulteerde in eenverlagingvan
de emissietot 5%vandeopgebrachte hoeveelheid ammoniumstikstof. Deemissie
werdten opzichte van het referentieveld met 91% gereduceerd. Hettoedienenvan
de mest met de sleufvoetenmachine in lang grasresulteerde in eengrotere afname
van deemissie:er emitteerde 3%van deopgebrachte hoeveelheid ammoniumstikstof. Dit betekent eenreductie van 95%ten opzichte van de referentie.
In Figuur 2ishetverloop van deemissieweergegeven. Indit figuur zijn de
verschillen in emissieniveautussen het bovengronds breedwerpig toedienen enhet
toedienen met desleufvoetenmachine goedte zien.
emissieuitgedruktalspercentagevan
opgebrachtehoeveelheidammoniumstikstof
70r

Onbehandekj kort

Sleufvoet kort

Sleufvoet lang

tijdnatoediening[uren]
Figuur 2. Stikstofverliesalsfunctievandetijdnatoedieningvandunne rundermestmetde sleufvoetenmachine
in kort en lang gras inverg. met bovengronds breedwerpig toedienen van onbehandelde mest in kort gras.

Uit het figuur en bijlage IVblijkt dat het grootste deelvande emissievan het
referentieveld plaatsvond in het eerste etmaal:na 24uur was90%enna48uur
95% vandetotale emissie opgetreden. Deemissievan de met desleufvoetenmachine in lang grastoegediende mest verliep langzamer danvan de referentie.Vande
totale emissievan het veld op het lange grasvond 72%van de emissie binnen24
uur plaats.Van het met desleufvoetenmachine in het korte grasbemesteveldwas
in47uur detotale emissie bereikt.

4

Discussie

Deemissievan het referentieveld was invergelijking met resultaten van eerdere
proevenvrij laag, namelijk 57%.Factoren die de emissie bevorderen waren tijdens
deze meetperiode:veel wind op de eerste drie dagen,het hogevochtgehalte van
de bodem (ca.40%) enhet feit dat de mest aanhet grasbleef kleven. Doorde
laatstetwee aspecten kande mest niet makkelijk in degrondtrekken enkan
langeretijd blijven emitteren (Jarvisen Pain,1990).Naarmate dewind toeneemt
neemt deemissietoe (zie bijlage I; Freney et al.,1983). Door dewind wordt de
lucht boven het mest oppervlak ververst, zodat hettransport van ammoniak uit de
mest naar de lucht kantoenemen. Factoren die niet bevordelijk zijn voor deemissie
warentijdens deze meetperiode: de lagepHvan de mest,de matige temperaturen,
de hoge relatieve luchtvochtigheid enderegen (Freney et al.,1983;JarvisenPain,
1990).Dezefactoren waren blijkbaar van grotere invloed dan deemissiebevorderendefactoren:deemissiesnelheid was laag, wat resulteerde in een lage totale
emissie.
InTabel 4staan resultaten van eerdere metingen aandunne rundermest die
werdtoegediend met dezodebemester enmet desleepvoetenmachine in kort en
langgras.
Tabel 4. Mestgiften, ammoniakemissies en reductiepercentages van metingen aan de zodebemester en de sleepvoetenmachine op kleigrasland.

Toediening

Sleufvoetenmachine

Sleufvoetenmachine

Zodebemester

Sleepvoetenmachine

Sleepvoetenmachine

grond-

Mestgift

soort

[m'/ha]

kort gras

(S,S cm)

klei

19,1

lang gras

(11,4 cm)

klei

Emissie [% NH4-N]

Reductie

Literatuur

machine

referentie

[%]

5,2

57,2

91

dit rapport

17,9

2,8

57,2

95

dit rapport

klei

17,9

3,8

57,2

93

Mulder en Hol (1992)

klei

20,0

10,0

55,8

82

Hol (1990)

kort gras

kort gras

(6 - 8 cm)

klei

8,4

13,3

55,8

77

klei

17,3

27,0

55,8

52

klei

8,6

17,2

52.6

67

Bode (1990b)

klei

10,7

21,7

80,1

73

Hol (1991a)

klei

24,6

37,7

97,0

61

Hol (1991b)

lang gras

(± 12cm)
10,6

80,1

87

Hol (1991a)

klei

10,6

Bode (1990a)
•

m

Deweersomstandigheden waren bij deexperimenten van Mulder en Hol (1992), Hol
(1990), Bode (1990a), Bode(1990b) en Hol (1991a), afgezien vande lagere windsnelheid,vergelijkbaar met dietijdens het in dit rapport beschreven experiment:
temperaturen tussen 15-20*Coverdag,bewolkt enweinig of geen regen.De
emissiesvan de referentievelden zijnvanvergelijkbaar niveau alsde emissie in het
hier beschrevenexperiment met uitzondering van het experiment van Hol(1991a)

O

en Hol (1991b).Toenwaren deemissievande referentievelden respectievelijk 80%
en97%vandeopgebrachte ammoniumstikstof.
Uit deze cijfers blijkt dat dereductie natoediening van mest met desleufvoetenmachine. ongeacht degraslengte,vergelijkbaar ismet de reductie na toediening
met dezodebemester. Deemissiereductie na gebruik van desleufvoetenmachine in
kort en lang gras isvooralsnog vergelijkbaar met de emissiereductie namesttoediening met desleepvoetenmachinein lang gras,hoewel demestgift bij de
I sleufvoetenmachine bijna twee keer zogroot was.Invergelijking met desleepvoe' tenmachine in kort gras,reduceert desleufvoetenmachine de emissie beter.
Op basisvandeze proef kangeenverschil in emissiereductie worden onderscheidentussen het gebruik vandesleufvoetenmachine in kort en lang gras.In
tegenstelling tot desleepvoetenmachine brengt desleufvoetenmachine demest
enkele centimeters in de grond,waardoor het emitterend oppervlak wordt verkleind. Deafdekking door het grasspeelt dan blijkbaar geen (grote) rol meer.
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5

Samenvatting en conclusies

Indit experiment isde emissievan dunne rundermest natoediening door de
sleufvoetenmachine in kort en lang grasvergeleken met deemissie na bovengronds
breedwerpig toedienen op kort gras. Desleufvoetenmachine iseenkruisingtussen
dezodebemester endesleepvoetenmachine. Demachinetilt het grasietsopen
trekt vervolgens sleufen,waarin de mestwordt neergelegd.
Demeetperiodewerdgekenmerkt door veel wind (5-8 m/s op 2,4 m)tijdens
de eerste drie dagen,temperaturen lager dan 13*C,zware bewolking en af entoe
wat regen (ca.17mm intotaal).
Deemissievan het referentieveld met bovengronds breedwerpige dunne
rundermest op kort gras (5,5cm) bedroeg 57%vandetoegediende ammoniumstikstof. Natoediening vande mest met desleufvoetenmachine in kort graswerdde
emissieteruggebracht tot 5%vandetoegediende hoeveelheid ammoniumstikstof.
Dereductie bedroeg 91% ten opzichte van de referentie. Natoediening vande
mest met desleufvoetenmachine in lang gras(11,4cm)wasdeammoniakemissie
lager dan natoediening in kort gras,namelijk 3% van deopgebrachte hoeveelheid
ammoniumstikstof. Dit kwam waarschijnlijk doordat de mest beter kon worden
afgesloten vande lucht door het langere gras. Dit betekent eenreductie van95%
ten opzichtevanhet referentieveld. Opgrondvande resultatenvan deze proef
blijkt dat de sleufvoetenmachine in eenvergelijking met de zodebemester en
sleepvoetenmachine wat betreft emissiereductie dichter bij de zodebemester dan bij
desleepvoetenmachine ligt.
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Bijlage I Micrometeorologische massabalansmethode
Theorie

Demetingen van deammoniakemissie worden ondermeer uitgevoerd met de
micrometeorologische massabalansmethode. Eenuitgebreide beschrijving vandeze
methode iste vinden in Denmead(1983). Hier wordt volstaan met een beknopte
beschrijving. Demicrometeorologische massabalansmethode isgebaseerdop het
verschil inaan-enafvoer vanammoniak over eenproefveld (Figuur 3a).Bijafwezigheidvanammoniak bovenwindsvan het proefveld wordt deammoniakflux F
vanaf hetveld gegeven door:
F = 1 f* (ifo) . 7{z) * u(z) . c-(z)) dz

waarin:
F
x

=
=

z„

=

z0

=

u(z).c(z)

=

u'(z).c'(z)

=

O)

flux [g m V ] ;
aanstroomlengte, de afstandtussende plaatswaar de wind
hetveld binnenkomt endecentrale mast[m];
dehoogte waar deammoniakconcentratie gelijk wordt aan
deachtergrond (zie Figuur 3b) [m];
de ruwheidslengte (deh o o g t e w a a r o p u gelijk aan0 w o r d t )

[m];
de in detijd gemiddelde horizontale flux veroorzaakt door
horizontale convectie op hoogte zvandecentrale mast [g
mV];
deturbulente flux veroorzaakt door horizontale diffusie
loodrecht op dewindrichting [g m'V].

Inhet algemeenwordt aangenomen dat de laatsteterm verwaarloosbaar is
ten opzichtevandeconvectieveterm (Denmead, 1983;Denmeadet al., 1977;Beauchampet al., 1982;Beauchampet al., 1987).Vergelijking (1)wordt daaromvereenvoudigd tot:
h
X

J

Z(z) . ?(z) dz

(2)

t

Bij aanwezigheid van ammoniak in de achtergrondlucht moeten zowel boven-als
benedenwinds deprofielenvandeammoniakconcentratie wordenvastgesteld(Figuur 3b).Met dezeprofielen kanvervolgens het profielvandehorizontale flux
worden berekend (zie Figuur 3c).Degeïntegreerde horizontale flux over dehoogte
levertvoor beide meetpositiesdeflux door eenvertikaalvlakvaneenheidsbreedte.
Denetto flux van het proefveld ishetverschiltussendefluxen door beide vertikale
vlakken. Deflux kanworden uitgedrukt per landoppervlakte d.m.v.deling door de
aanstroomlengte:
(3)

* " * - - ( f ' ïfe) •«2W dz - {hü(z) . F,(z) dz)

waarin:
FM =
c,(z) =
Cj(z)=

nettoflux [g m'V];
degemiddelde bovenwindse ammoniakconcentratie op hoogtez
[g m'];
degemiddelde benedenwindse ammoniakconcentratie op hoogte
z [g m l .
BijlageI
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(0
Figuur 3. Schematisch overzicht van de stappen inde bepaling van ammoniakemissiegebruikmakend van de mkrometeorotogische massabalansmethode; (a) veldopstelling in relatie tot windsnelheid, (b) typische vormen van de profielen
van ammoniakconcentratie enwindsnelheid en (c)de profielen van de horizontale flux boven- en benedenwinds van
het veld (naar Rydenen McNeill, 1984).

Uit voorgaand onderzoek bleek dat er een lineair verband bestaat tussen de
logaritme van de hoogte en de windsnelheid en tussen de logaritme van de hoogte
en de ammoniakconcentratie:
u = D + E ln(z)

W)

(5)

c 2 =A + B ln(z)

De ammoniakconcentratie in de achtergrondlucht ishomogeen over de hoogteverdeeld.
Bijlage I
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Uitvoering

Bij het uitrijden wordt demestverspreid zoals in Figuur 1isweergegeven.De
diameter vaneenveld isongeveer 45m. Eencirkelvormig veldvergemakkelijkt de
berekening van deemissie.Debenedenwindse flux kan dan in het middenvan het
veldworden gemeten,zodat defetch voor alle windrichtingen gelijk is.
Deammoniakconcentratie in het middenvan hetveld isgemeten door zo
snel mogelijk nahet uitrijden (in ieder geval binnen 15min) een3,5 meter hoge
mast in het middenvan hetveldte plaatsen (centrale mast). Decentrale mast bevat
7 monstemamepunten, die in hoogte logaritmisch over de mast zijnverdeeld.Een
monsternamepuntbestaat uit eenwasflesje gevuld met met 0,02 M HN03 alsabsorptievloeistof eneen impinger. Eenimpinger maakt het mogelijk door middelvan
een pomp enaanzuigslangen lucht door devloeistof te leiden. Het ammoniumgehalte indeabsorptievloeistof ismet behulpvaneen ionchromatograaf bepaald.De
luchtsnelheid door deabsorptievloeistof wordt ingesteld op 2,5 Imin'. Deflow
wordt per meetperiode 2keer nagemeten.
Deachtergrondconcentratie isgemeten door bovenwindsvan hetveldeen
mastte plaatsenvan 3,5 mhoogte (achtergrondmast).Vanwege het ontbreken van
eenprofiel isdeze mastvanslechts4 monsternamepunten voorzien. Bij draaiing
van dewind wordt deachtergrondmast zoverplaatst dat deze bovenwindsvanhet
veld blijft staan.Naasthet proefveld iseenmast opgesteldvoorzien van 6anemometers om het windprofiel te meten.Ook deanemometers zijn in hoogte logaritmischover de mastverdeeld.
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Figuur 4. Bovengronds breedwerpigverspreidedunne rundermest inkort gras (1),dunne rundermest toegediend
met de sleufvoetenmachine in kort gras (2) in lang gras(3).

Veld 1
Veld 2

Veld 3

Snel uitgereden en goed verspreid; de mest bleef aan het korte gras
kleven;
Goed uitgereden, duurde alleen langer dan referentieveld door grotere
werkbreedte en lagere rijsnelheid. De mest leek goed verdeeld, maar in
het korte graswaren de sporen beter zichtbaar dan in het langere gras.
Goed uitgereden, maar eveneens niet snel. De mest was onder het
lange gras nauwelijks zichtbaar.
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Bijlage III

Weersomstandigheden tijdens het experiment

m/s

Figuur 5. Windsnelheid op 2,4 m hoogte.

Figuur 6. Luchttemperatuur op 1,5 m hoogte en aan de grond; bodemtemperatuur op 5cm diepte.
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Figuur 7. Relatieve luchtvochtigheid op1,5mhoogte.

graden

Figuur 8. Windrichting op 3,9 m hoogte.
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Figuur 9. Globale straling.

Figuur 10. Regenhoeveelheid.
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Bijlage IV

Emissiesnelheid per meetmethode

Bovengronds breedwerpig dunne rundermest kort gras (referentieveld)

cumulatief verlies

emissiesnelheid
periode

na

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

[kg/ha]

uitrijden

NH.-N

N-tot

0 - Vi uur

159,55

3,55

10,36

85,27

W - m uur

117,18

8,35

24,40

12,40

1V4 - 3 uur

58,31

11,99

35,05

17,82

3 - 6 uur

19,08

14,35

41,94

21,32

6 - 1 1 uur

7,29

15,88

46,43

23.60

11- 2 3 uur

3,43

17,55

51,30

26,07

23 • 35 uur

2,06

18,59

54,34

27,62

35 - 48 uur

1,03

19,13

55,92

28,42

48 - 71 uur

0,08

19,20

56,13

28,53

71 - 96 uur

0,35

19,55

57,16

29,05

Sleufvoetenmachine kort gras

emissiesnelheid

cumulatief verlies

periode

na

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

[kg/ha]

uitrijden

NH, -N

N-tot

0 - Yt uur

18,34

0,37

1,06

0,54

Yx - 1V4 uur

11,35

0,85

2,44

1,24

1*4 - 3 uur

4,07

1,10

3,17

1.61

3 - 6 uur

1,29

1,27

3,63

1,85

6 - 1 1 uur

1,32

1,51

4,33

2,20

11 - 2 2 uur

0,46

1,73

4,97

2,53

22 - 34 uur

0,00

1,73

4,97

2,53

34 - 47 uur

0,14

1,81

5,19

2,64

47 - 71 uur

0,00

1,81

5,19

2,64

71 - 95 uur

0,00

1,81

5,19

2,64
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Sleufvoetenmachine lang gras

emissiesnelheid

cumulatief verlies

periode

na

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

[kg/ha]

uitrijden

NH4 -N

N-tot

0 - h uur

7.37

0,15

0,45

0.23

Vi - m uur

5.65

0,37

1.13

0,58

1Vi- 3 uur

2.10

0,51

1,55

0,79

3 - 6 uur

0,03

0,51

1,56

0,79

6 - 1 1 uur

0,64

0,65

1.97

0,00

11 - 2 3 uur

0,05

0,67

2.04

1,04

23 - 35 uur

0,00

0,67

2,04

1,04

35 - 48 uur

0,02

0,68

2.08

1,06

48 - 72 uur

0,00

0,68

2,08

1.06

72 - 96 uur

0,25

0,93

2,83

1.44

