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1

Inleiding

Inopdracht van de begeleidingscommissie voor het intensiveringsonderzoek heeft
develdmeetploeg, die door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer enVisserij
isingesteld, onderzoek verricht naar devermindering van deammoniakemissiena
het toedienen enonderwerken van dunne varkensmestop eentarwestoppelveld. In
dit experiment werden dezelfde onderwerkmachinesgebruikt alstijdens eenexperiment in hetvoorjaar van 1992(Mulder en Hol, 1992b). Het enigeverschil isdat de
mesttoen op kaal bouwland werd ondergewerkt. Deemissiereductie na bewerking
met de Dyna-Drivewas in het experiment op kaal bouwland 74%ten opzichtevan
bovengronds, breedwerpig uitgereden mest. Naonderwerken met deRau-schijftandcultivator werd deemissie met 67%gereduceerd. Ineenexperiment in
september 1991werd de emissiedoor onderwerken met een Rau-schijftandcultivator op kaal bouwland met 89%gereduceerd (Mulder, 1992).
Dit rapport doet verslagvanéénexperiment engeldt daarom slechtsvoor de
omstandigheden waaronder isgemeten.

2

Methode

2.1 Inleiding
Deammoniakemissiewerd bepaald met behulp van de micrometeorologische
massabalansmethode. Inhet kort komt deze methode neer op het meten van het
verschiltussen aan-enafvoer vanammoniak over een bemest proefveld. Dit
proefveld wasbij benadering cirkelvormig en had eenoppervlakte van ca.0,15ha.
Voor deze meetmethode zijn concentratie- enwindsnelheidsmetingen op bepaalde
hoogten nodig. Inbijlage Iwordt eentoelichting op deze methodegegeven.
Doordat gelijktijdig opverschillende proefvelden werd gemeten, kononder
praktijkomstandigheden deammoniakemissie vanverschillende manierenvan
onderwerken worden vergeleken met deemissievan bovengronds breedwerpig
uitgereden mest (referentie). Deammoniakemissie werd uitgedrukt als percentage
van deopgebrachte hoeveelheid ammonium- entotaalstikstof. Tenopzichte vande
referentie werd eenreductiepercentage berekend.

2.2 Opzet
Het experiment werd uitgevoerd op het IMAG-DLO-proefbedrijf de 'Oostwaardhoeve' in Slootdorp. Bij het experiment wasgebruik gemaakt van dunnevleesvarkensmest uit een mestsilo. Intotaal werden drie proefvelden bemest.Opallevelden
werd de mest bovengronds breedwerpig verspreid,waarna de mest optwee velden
met resp.een Dyna-Drive en Rau-schijftandcultivator werd ondergewerkt. Bijde
toediening isuitgegaan vangiften vanca.30mVha. InTabel 1staandeze onderwerkmachines met dewerkbreedtesgegeven.
Tabel 1.Overzicht van de gebruikte toedieningsmachines tijdens het experiment van 17 t/m 21 september 1992.
Veld

Toedienings- of

Machine(s)

Kenmerken

werkbreedte ca.9 m; referentieveld

onderwerktechniek
1

bovengronds breedwerpig

vacuümtank

2

bovengronds breedwerpig

vacuümtank en

gevolgd door onderwerken

Dyna-Drive

bovengronds breedwerpig

vacuümtank en Rau-

gevolgd door onderwerken

schijftandcultivator

3

werkbreedte Dyna-Drive 2,8 m

werkbreedte Rau 3,1 m

Factoren die de emissie kunnen beïnvloeden werden zoveel mogelijk gelijk
gehouden. Deexperimenten werden ongeveer gelijktijdig gestart, zodat verschillen
inweersinvloeden op de individuele metingen konden worden uitgesloten. Uit
voorgaand onderzoek bleek dat deemissie direct na hetverspreiden van demest
hoog is(Painen Klarenbeek, 1988).Inhet algemeentreedt 80-90%vandetotale
emissie in de eerste 48 uur op (Döhler, 1991). Na96uur na het uitrijden isde
emissie nihil (Bussink et al.,1990).Omhetverloop vande emissiete meten moeten
de monsternameperiodesdirect nademesttoediening kort zijn. Hierna neemt de
emissiesnelheid snel af en kanop langere monsterperiodes worden overgegaan.
Vaak isdetweede dag nog hetverschil tussen deemissie overdag en'snachtste
zien. Devolgende monsternameperiodes na moment vantoediening zijngekozen:
Eerstedag:
0-16uur, 16-1Viuur, 116-3uur, 3-6 uur, 6uur-schemering,schemering-zonsopkomsf
Tweede dag:
zonsopkomst-36 uur, 36-48 uur;
Derde dag:
48-72 uur;
Vierde dag:
72-96 uur.

2.3 Uitvoering
In Figuur 1staat een schemavan eencirkelvormig proefveld. Indezefiguur staan
de positiesvan depompbox, deachtergrond- encentrale mast gegeven. Nadatde
helft van het proefveld wasuitgereden enwaar nodig ondergewerkt, werd de
centrale mast geplaatst endemeting gestart. Met de centrale mastwerdde
ammoniakconcentratie bepaald in de lucht die over een afstand met de lengtevan
destraalvan hetveldging. Met de achtergrondmast, die bovenwinds vande
centrale mast stond,werd deachtergrondconcentratie gemeten. Inde masten
waren opverschillende hoogten gaswasflessen met salpeterzuur als opvangvloeistof
bevestigd. Met behulp vande pompwerd lucht door deflessengezogen,waarbij
deammoniak inhet salpeterzuur achterbleef. In het laboratorium van het IMAGDLOwerd nademeetperiode dehoeveelheid ammonium in het salpeterzuur met
een ionchromatograaf (Waters,proteïn-pak kolom sp5pw)bepaald.
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Figuur 1. Schema van een proefveld voor de micrometeorologische massabalansmethode.

Uit deze hoeveelheid endeflow door defles,dievoor ennaeenmonsternameperiodewerd gemeten,werd de ammoniakconcentratie in de luchtbepaald.
Uit dewindsnelheid opverschillende hoogten endegemeten concentraties werd de
hoeveelheid ammoniak berekend die uit demestwasvervluchtigd.
Voor destart van het experiment werden ca.30bodemmonsters per proefveldvan de bovenste 5cmvande grond gestoken. Met behulp vandeze monsters
werd op gewichtsbasis hetvochtgehalte vande bodem bepaald.Vanhet referentieveldwerd de stoppelhoogte gemeten met eeneenvoudige grashoogtemeter. Van
de mestdie werd verspreidwerdvoor het uitrijden eenaantal monstersgenomen.
Dezemestmonsterswerden geanalyseerdop:ammoniumstikstof, totaalstikstof,
fosfor, kalium', pH,droge stof, ruw asenvluchtigevetzuren.
Voor eengoede beschrijving van de meetomstandighedenwerden naastde
bepaling van het bodemvocht devolgende meteorologische gegevens continu
geregistreerd (hoogte gemetento.v. maaiveld):
- windsnelheid op0,25;0,4;0,8; 1,3; 2,4en3,7 mhoogte;
- windrichting op 3,7 mhoogte;
- hoeveelheidneerslag;
- luchttemperatuur aandegrond op 0,05 menop 1,5 mhoogte;
- bodemtemperatuur op 0,05 mbenedenmaaiveld;
- luchtvochtigheid op 1,5 mhoogte;
- globale straling op 1,5 mhoogte.

'fosfor- en kaliumgehalte in slechts één monster bepaald.

Resultaten
3.1 Inleiding
Het experiment werd uitgevoerd van 17tot en met 21september 1992.Opde
eerste dagvan het experiment werden dedrieveldentussen 10:15en 11:00uur
bemest. Nahet onderwerken vande mest met de Dyna-Drive was in desporen
duidelijk de mest zichtbaar. Met de Rau-schijftandcultivator leek de mest beter te
worden ondergewerkt.
Demeteorologische gegevensvande laatstetwee meetdagen waren niet
geregistreerd.Voor de emissieberekening werd gebruik gemaakt van dewindsnelheid, die gemeten wasop het meteostationvan de proefboerderij in Slootdorp.
Voor de Figuren4t/m 7in Bijlage IIwerdenvoor de laatstetwee dagen demeteorologische gegevensgebruikt vandit meteostation.

3.2 Bodemgesteldheid en stoppelhoogte
Debodem van de proefvelden wordt geklassificeerd alszandgrond. Deproef werd
eendag uitgesteld vanwege zware regenval op de dagvoor de oorspronkelijke
uitrijdag (15september). Alsgevolg hiervanwasop dedagvan het uitrijden de
bovenlaag vandegrond nog nat. Het bodemvochtgehalte van de bovenste 5 cm
bedroeg 17-20%.Destoppelhoogte bedroeg op het referentieveld gemiddeld 13cm
(10waarnemingen).

3.2 Weersomstandigheden
In Bijlage IIwordt het verloop van dewindsnelheid,detemperatuur, de relatieve
luchtvochtigheid, dewindrichting, de regen endeglobale straling in de tijd
gegeven. Bij defiguur van deglobale straling (Figuur 9) isgeenschaalverdeling bij
dey-asopgenomen,vanwege deonnauwkeurigheid van de meetgegevens.Deze
figuuf istoch inde bijlage opgenomen als indicatie voor bewolking.Van de laatste
twee dagenwaren geen stralingsgegevensvoorhanden.
Opdeeerste dagvan het experiment waaide het vrij hard, namelijk 4-6 m/s
op 2,3mhoogte. Debewolking washoog endun,zodat het over het algemeenvrij
zonnig was.Demaximumtemperatuur bedroeg ca.20°C op 1,5 mhoogte.Gedurende de nacht daalde detemperatuur naar ca. 15*Cennam dewind af tot ca.3m/s.
Detweede dag nam de bewolking toe enregende het af entoe. Dewindsnelheid
wasafgenomen tot 3-4 m/s. Detemperatuur bleef ongeveer gejijk aandie opde
eerstedag.
Derestvan de meetdagen bleef het bewolkt enviel er af entoe regen.De
windsnelheid varieerde tussen2-4 m/s overdag en 1-2 m/s in de nacht. Demaximumtemperatuur bedroeg ca.20*Cende minimumtemperatuur ca.13*CDe
relatieve vochtigheid was70-80%overdag en90-100% 'snachts.

3.3 Mestsamenstelling
InTabel 2staandegemiddelde waardenvan analyseresultaten vanvier monsters
van degebruikte dunnevarkensmest invergelijking met de gemiddeldesamenstelling uit het onderzoek van Hoeksma(1988) met 379monstersvan dunnevarkensmest.
Uit Tabel 2blijkt dat hettotaalstikstofgehalte, het drogestof- enruweasgehalte lager waren dan inde literatuur (Hoeksma, 1988).Het kaliumgehaltewas
hoger dande literatuurwaarden. Degenoemde gehaltesvielen echter ruim binnen
deopgegeven spreidingvande gemiddelde mest. Deandere gemiddelde gehaltes
vandegebruikte mest kwamen goed overeen met de literatuurwaarden. Van het

gehalte aantotaalstikstof inde gebruikte mest was 71% in devorm vanammoniumstikstof aanwezig.

Tabel 2. De gemiddelde samenstelling van de in dit experiment gebruikte dunne varkensmest
in vergelijking met de gemiddelde waarden uit het onderzoek van Hoeksma (1988).

Grootheid

Hoeksma

ammoniumstikstof

[g/kg]

3,9

3,6 (1,3 - 5,5)a

totaalstikstof

[g/kg]

5.S

6,5 (2,5 - 10,6)

fosfor

[g/kg]

1,2

1,7 (0,1 - 5,2)

kalium

[g/kg]

6,9

5,6(2,0- 9,0)

[-]

8.1

8,0(7,3- 8,6)

[g/kg]

55,8

74 ( 15- 157)

40,8

25 ( 7 - 53)

pH
droge stof
ruwe as
vluchtige vetzuren
a

Dunne varkensmest

[eenheid]

[% van ds]

.b

19,9

[mg/kg]

tussen haakjes de spreiding binnen waarnemingen;
geen waarneming.

3.4 Ammoniakemissie
Inbijlage IIIwordt het emissieverloop van elk proefveld per periodevermeld.In
Tabel 3staan de mest- enstikstofgiften endetotale ammoniakemissie per proefveld.
Tabel 3. Gemiddelde giften en ammoniakemissie van bovengronds breedwerpig verspreide dunne varkensmest invergelijking met ondergewerkte dunne varkensmest.
Giften

Bewerking

Ammoniakemi ssie

Reductie

NH4-N

N-tot

t.o.v. refe-

mest

NH4-N

N-tot

[m'/ha]

[kg/ha]

[kg/ha]

[kg/ha]

[%]

[%]

[%]

Referentie

28,7

111,9

157,6

104,3

93,2

66,2

-

Dyna-Drive

29,8

116,2

163,6

35,3

30,3

21,5

67

Rau-schijftandcurtivator

29,3

114,3

160,9

24,3

21,2

15,1

77

Demestgiften waren op allevelden ongeveer de beoogde 30mVha. Detotale
emissievan het referentieveld washoog,namelijk 93%van de hoeveelheidopgebrachte ammoniumstikstof. Deammoniakemissie van het veld waar de mest met de
Dyna-Drive wasondergewerkt, bedroeg 30%van deopgebrachte hoeveelheid
ammoniumstikstof. Dit betekent eenreductie ten opzichte van het referentieveld
met 67%.Deemissie na onderwerken met de Rau-schijftandcultivator was 21% van
de opgebrachte hoeveelheid ammoniumtsikstof. Deemissiereductie bedroeg77%
ten opzichte van de referentie.
In Figuur 2wordt hetverloopvande cumulatieve emissies indetijdgegeven.
In Bijlage IIIvalt opte maken dat de emissie in de nacht hoger wasdan op dedag
erna.

ammonlakemiasieal«percentagevan
opgebrachtehoeveelheidammonlumstikstof

100 r

40

«0

tijdnatoediening[uren]
Figuur 2.
Verloop van de cumulatieve emissievan ondergewerkte dunne varkensmest in vergelijking met
bovengronds breedwerpig verspreide dunne varkensmest.

Discussie
Deemissievan het referentieveld was in het in dit verslag besproken experiment
hoog, namelijk 93%.Eenreden hiervoor zou de aanwezigheid vanstoppels kunnen
zijn. Demest kon aanaandestoppels blijven kleven,waardoor het emitterend
oppervlak werdvergroot ende op degrondliggende stoppels konden demest
verhinderen in degrondte trekken (Amberger, 1989).Ook deweersomstandighedenwaren zodanig, dat deemissiewerd bevorderd. Normaliter isde emissie inde
eerste nacht lager dan opdetweede dag (Mulder en Hol, 1992b). Inde nacht zijn
dewindsnelheid entemperatuur vaak lager dan op dedagerna. Indit experiment
wasdewindsnelheid gedurende deeerste nachtvrij hoog (3-4m/s), zodat inde
nacht deemissie door kongaan.
Deemissiereductie vande Dyna-Drive ende Rau-schijftandcultivator waren in
het indit verslag beschrevenexperiment resp.67%en77%.Uit de resultatenvan
het experiment in hetvoorjaar van 1992met dezelfde onderwerkmachinesmaar
dan op kaal bouwland, bleek dat deemissiereductie vande Dyna-Drive enRauschijftandcultivator resp.74%en67%was. Evenalsin dit experiment wasdeemissie
vande referentie hoog (81%) en bedroegen de mestgiften ca.30m3/ha.Deemissiereductie van het experiment in september 1991met deschijftandcultivator opkaal
bouwland was89% (Mulder, 1992).
Ondanks dat het experiment in hetvoorjaar van 1992op kaal bouwland en
op lichtere grond wasuitgevoerd, kwam het reductiepercentage vande Dyna-Drive
in het in dit verslag beschreven experiment goed overeen met het eerder gevonden
cijfer. Invergelijking met deexperimenten in hetvoorjaar van 1992en september
1991 lagde emissiereductie van de Rau-schijftandcultivator in het in dit verslag
beschreven experiment hiertussenin.
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Conclusies

Inhet indit verslag beschrevenexperiment isdeammoniakemissiena het onderwerken van dunne varkensmestvergeleken met deemissievan bovengronds
breedwerpig toegediende dunne varkensmest. Demestwerd met een Dyna-Drive
en Rau-schijftandcultivator ondergewerkt. Het experiment vond plaatsopzandgrond met eentarwestoppel vanca.13cmhoogte.
Deammoniakemissie van het referentieveld was93%vande opgebrachte
hoeveelheid ammoniumstikstof. Deemissie na het onderwerken met de Dyna-Drive
bedroeg 30%van deopgebrachte hoeveelheid ammoniumstikstof. Tenopzichtevan
het referentieveld werd deemissie met 67%gereduceerd. Deemissievande metde
Rau-schijftandcultivator ondergewerkte mestwas21% van detoegediendeammoniumstikstof. Het reductiepercentage was77%ten opzichte vande referentie.
Deemissiereductie vande Dyna-Drive kwam goed overeen met dievaneen
eerder experiment in hetvoorjaar van 1992,ondanks het feit dattoen op kaal
bouwland werd gewerkt. Deemissiereductie vande Rau-schijftandcultivator tijdens
het in dit verslag beschreven experiment viel tussen de emissiereductiepercentages,
dietijdens experimenten in het voorjaar van 1992en in september 1991werden
gevonden.
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Bijlage I Micrometeorologische massabalansmethode
Theorie
Demetingen vande ammoniakemissie worden uitgevoerd met de micrometeorologische massabalansmethode. Eenuitgebreide beschrijving van deze methode iste
vinden in Denmead(1983).Hierwordt volstaan met een beknopte beschrijving.De
micrometeorologische massabalansmethode isgebaseerd op hetverschil in aan-en
afvoer van ammoniak over een proefveld (Figuur 3a).Bij afwezigheid vanammoniak bovenwindsvan het proefveld wordt de ammoniakflux F vanaf hetveld gegeven
door:

F = 1 f* (ü(z) . F(z) + u(z) . c(z)) dz

(1)

waarin:
F
x

=
=

zp

=

z0
u(z).c(z)

=
=

u'(z).c'(z)

=

flux [g m V l ;
aanstroomlengte, de afstand tussen de plaats waar de wind het veld binnenkomt en
de centrale mast [ml;
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 dewindrichting [g m 2s"'].

Inhet algemeen wordt aangenomen dat de laatsteterm verwaarloosbaar is
ten opzichte vande eerste,convectieve,term (Denmead, 1983;Denmead etal.,
1977; Beauchampet al.,1982;Beauchampet al.,1987).Vergelijking (1) wordt
daarom vereenvoudigd tot:

F = 1 [*> ü(z) . c(z) dz

(2)

Bij aanwezigheid van ammoniak inde achtergrondlucht moeten zowel boven-als
benedenwinds de profielen vande ammoniakconcentratie worden vastgesteld(Figuur 3b). Met deze profielen kanvervolgens het profiel van de horizontale flux
worden berekend (zie Figuur 3c). Degeïntegreerde horizontale flux over de hoogte
levert voor beide meetposities deflux door eenvertikaal vlak van eenheidsbreedte.
Denetto flux van het proefveld ishet verschiltussendefluxen door beide vertikale
vlakken. Deflux kanworden uitgedrukt per landoppervlakte d.m.v. deling door de
aanstroomlengte:

F^llf1*

FM
c,(z)
c2(z)

•
s
-

ü(z) .c2(z)dz- f' K(Z).7,(z) dz)

(3)

nettoflux [g m ' V ] ;
de gemiddelde bovenwindse ammoniakconcentratie op hoogte z [gm'*];
de gemiddelde benedenwindse ammoniakconcentratie op hoogte z (g ra1].

BijlageI
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Horizontale flux lug N m-2 8-11
(C)
Figuur 3.Schematischoverzichtvandestappen indebepalingvanammoniakemissiegebruikmakend vandemkrometeorologische massabalansmethode;(a)veldopstelling inrelatietot windsnelheid,(b)typischevormenvandeprofielen
vanammoniakconcentratieenwindsnelheid en(c)deprofielenvandehorizontale flux boven-enbenedenwindsvan
hetveld(naar RydenenMcNeill,1984).

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

(4)

c2 =A + B ln(z)

(5)

De ammoniakconcentratie in de achtergrondlucht ishomogeen over de hoogte verdeeld.
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Uitvoering

Bij het uitrijden wordt de mest verspreid zoals in Figuur 1 isweergegeven. De
diameter van een veld is ongeveer 45 m. Een cirkelvormig veld vergemakkelijkt de
berekening van de emissie. De benedenwindse flux kan dan in het midden van het
veld worden gemeten, zodat de fetch voor alle windrichtingen gelijk is.
De ammoniakconcentratie in het midden van het veld is gemeten door zo
snel mogelijk na het uitrijden (in ieder geval binnen 15 min) een 3,5 meter hoge
mast in het midden van het veld te plaatsen (centrale mast). De centrale mast bevat
7 monsternamepunten, die in hoogte logaritmisch over de mast zijn verdeeld. Een
monsternamepunt bestaat uit een wasflesje gevuld met met 0,02 M HN03 als
absorptievloeistof en een impinger. Een impinger maakt het mogelijk door middel
van een pomp en aanzuigslangen lucht door de vloeistof te leiden. Het ammoniumgehalte in de absorptievloeistof is met behulp van een ionchromatograaf
bepaald. De luchtsnelheid door de absorptievloeistof wordt ingesteld op ca.2,5 I
min'1. De flow wordt aan het begin en eind van een meetperiode gemeten.
De achtergrondconcentratie is gemeten door bovenwinds van het veld een
mast te plaatsen van 3,5 m hoogte (achtergrondmast). Vanwege het ontbreken van
een profiel isdeze mast van slechts 4 monstername punten voorzien. Bij draaiing
van de wind wordt de achtergrondmast zo verplaatst dat deze bovenwinds van het
veld blijft staan. Naast het proefveld iseen mast opgesteld voorzien van 6 anemometers om het windprofiel te meten. Ook de anemometers zijn in hoogte logaritmisch over de mast verdeeld.
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Bijlage II Weersomstandigheden tijdens hetexperiment
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Figuur 4. Windsnelheid op2,3mhoogte.
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Figuur S. Luchttemperatuur op1,5 m, 0,05 en0m hoogte; bodemtemperatuur op0,05 mdiepte.

BijlageII

15

16-Sep

17-Sep

18-Sep

19-Sep

20-Sep

21-Sep

22-Sep

23-Sep

20-Sep

21-Sep

22-Sep

23-Sep

Figuur 6. Relatieve luchtvochtigheid op 1,5 m hoogte.
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Figuur 7. Windrichting.
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Figuur 8. Regenhoeveelheid.
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Figuur 9. Globale straling.
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Bijlage III

Emissiesnelheid per monsterperiode

Bovengronds breedwerpig dunne varkensmest (referentieveld)

emissiesnelheid

cumulatief verlies

periode

na

1%) t.o.v.
[kg/ha/dag]

[kg/ha]
NH4-N

uitrijden

N-tot

0 - Yi uur

505,19

10,88

9,72

6,91

Yi - m uur

457,16

29,61

26,47

18,81

1V4-3 uur

284,01

48,93

43,76

31,08

3 - 6 uur

154,41

68,13

60,92

43,28

6 - 9 uur

74,09

75,74

67,73

48,11

9 - 21 uur

23,40

87,83

78,54

55,79

21 - 33 uur

12,70

94,15

84,19

59,80

33 - 46 uur

7,02

98,01

87,64

62,26

46 - 70 uur

4,40

102,43

91,59

65,06

70 - 94 uur

1,88

104,25

93,22

66,22

Dyna-Drive

emissiesnelheid

cumulatief verlies

periode

na

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

[kg/ha]
NH4-N

uitrijden

N-tot

0 - V4 uur

176,96

3,69

3,17

2,25

V4 - 1V4 uur

151,64

9,58

8,24

5,85

1 K - 3 uur

89,23

15,66

13,46

9,56

3 - 6 uur

48,71

21,37

18,37

13,05

6 - 9 uur

16,57

23,32

20,04

14,24

9 - 21 uur

8,00

27,28

23,45

16,66

21 - 33 uur

7,48

31,05

26,69

18,96

33 - 45 uur

2,19

32,21

27,69

19,67

45 - 70 uur

2,20

34,41

29,58

21,01

70 - 93 uur

0,86

35,27

30,32

21,54
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Rau-schijftandcultivator

emissiesnelheid

cumulatief verlies

periode

na

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

[kg/hal
NH.-N

uitrijden

N-tot

0 - Yi uur

108,12

2,25

1,97

1,40

Vi • ^y^ uur

88,18

5,87

5,13

3,64

1V4 - 3 uur

58,23

9,59

8,38

5,95

3 - 6 uur

32,70

13,63

11,91

8,46

6 - 9 uur

14,30

15,19

13,28

9,43

9 - 21 uur

5,13

17,91

15,66

11,12

21 - 34 uur

4,88

20,42

17,85

12.68

34 - 46 uur

2,21

21,58

18,87

13,40

46 - 70 uur

2,00

23,59

20,62

14,65

70- 94 uur

0,71

24,29

21,23

15,08

Bijlage

