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In 1987 is de eerste fase van de mestregelgeving van kracht geworden. Deze regeling
beoogt de enorme uitbreiding van de mestproduktie die in afgelopen jaren heeft
plaatsgevonden te stoppen. Tevens worden er regels gesteld aan maximale hoeveelheden aan te wenden dierlijke mest en de periode waarin deze mest op het land
gebracht mag worden. Per 1 januari 1991 gaat de tweede fase in met een uitbreiding
van het uitrijverbod. De regels voor het aanwenden van dunne mest worden gaandeweg aangescherpt. Welke mogelijkheden zijn er voor een emissie-arme mestaanwending op uw bedrijf?
Huidige mestregelgeving
De huidige regelgeving met betrekking tot de maximale hoeveelheid dierlijke mest die per jaar op
het land mag worden uitgebracht is gebaseerd op
de hoeveelheid fosfaat die in de mest zit (tabel 1).
Op fosfaatverzadigde gronden is de maximale
hoeveelheid dunne mest die gegeven mag worden nu al sterk beperkt. Wordt een waterige fractie
(o.a. gier) uitgebracht, dan mag daarvan slechts
50 m3 per ha grasland worden gegeven.
Naast de hoeveelheid zijn er ook beperkingen
gesteld aan de periode waarin de mest mag worden aangewend om afspoeling en uitspoeling van
nitraat en andere voedingsstoffen uit de mest naar
oppervlakte- en grondwater te beperken. Op niet
beteeld bouwland en snijmaisland geldt een onderwerkverplichting op uiterlijk de dag na het uitrijden. Momenteel geldt nog geen uitrijverbod in
de winterperiode voor mais- en bouwland op kleigronden (tabel 2).
Toekomstige situatie
In het Plan van aanpak beperking ammoniakemissie van de landbouw wordt een uitbreiding
van het uitrijverbod aangekondigd per 1 januari
1991 als de tweede fase van de mestregelgeving
ingaat. Een commissie werkt momenteel de inTabel 1

houd daarvan uit. De precieze inhoud is nog niet
bekend. Wel is duidelijk dat dit een enorme uitbreiding zal betekenen van de periode waarin geen
mest mag worden uitgereden. Daarnaast zullen

ook eisen gesteld worden aan de wijze waarop de
mest wordt aangewend. Dunne mest zal op grasland voorlopig in de eerste helft van het groeiseizoen met emissie-arme technieken moeten worden aangewend (tabel 3).
In de derde fase van de mestregelgeving (vanaf 1
Tabel 2 Uitrijverbod dierlijke mest (eerste fase t/m
1990).
Grondgebruik

Ingangsdatum

Periode

Grasland

1 jan. ‘88

1 okt. t/m 30 nov. en
op sneeuw van 1 jan.
tim 15 febr.

Mais- en bouwland op zandgrond

1 jan. ‘88

vanaf oogst t/m
31 okt.

Mais- en bouwland op zandgrond met
nagewas

1 jan. ‘88

1 okt. t/m 31 okt.

Maximale fosfaataanwending uit dierlijke mest (kg P,O, per ha per jaar).

Fase

Periode

Grasland

Snijmaisland

Bouwland

le
2e
3e
4e

1 mei ‘87-1 jan. ‘91
1 jan. ‘91-1 jan. ‘95
vanaf 1 jan. ‘95
vanaf ca. 2000

250
200
ca. 175
eindnorm’)

350
250
ca. 175
eindnorm

125
125
125
eindnorm

‘) De eindnorm zal waarschijnlijk in de buurt komen te liggen van de gemiddelde onttrekking van fosfaat door de
gewassen.
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Tabel 3

Mestaanwendingstechniek (tweede fase 1 jan. ‘91-1 jan. ‘95).

Grondgebruik

Ingangsdatum

Emissie-arme
methode’)

Periode

Gebied

Grasland

1 jan. ‘91

tot 15 juni

deel zandgebied
(ca. 200.000 ha)

Mais- en bouwland

1 jan. ‘92
1 jan. ‘94
1 jan. ‘91

mestinjectie
zodebemesting
inregenen
verdund verregenen
idem
idem
direct inwerken
of in twee direct
opeenvolgende
werkgangen

idem
idem
hele jaar

hele zandgebied
alle grasland
alle gronden

l) Emissie-arme aanwendingstechniek moet minstens 50% reductie geven ten opzichte van normaal bovengronds
uitgereden mest.

januari 1995) zal gedurende het hele groeiseizoen de dierlijke mest door middel van emissiearme technieken op het grasland aangewend
moeten worden.
Uitvoering Milieubeleid
De aandacht van de overheid voor een strakke
regelgeving op het vlak van de mestaanwending
komt voort uit de volgende feiten.
Volgens de huidige inzichten is ca. 50 % van
de ammoniak-emissie afkomstig van de mestaanwending.
Een belangrijk deel van het grondwater onder
de Nederlandse zandgronden heeft een ni-

Het inregenen van dunne rundermest.
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traatgehalte dat het water ongeschikt maakt als
drinkwater.
In de voorgaande inleidingen en in de andere
bijdragen in dit boekje is een beeld geschetst dat
er nu technieken voorhanden zijn om de vervluchtiging van ammoniak en uitspoeling van nitraat drastisch te beperken bij het aanwenden van
dunne mest. De vraag werpt zich op voor welke
emissie-arme aanwendingstechniek u onder uw
bedrijfsomstandigheden moet kiezen. Of moet u
juist de mest aanzuren?
Keuzemogelijkheden
Voor een keuze uit de verschillende aanwen-

7,25
8,00
8,00

?

2,5

2,0-2,5?

2,0-2,5

1,5-2,0

1,5-2,0

7-8’)

0-1

0-1

5-10

1-15

Zode-injectie

Zodebemesting

Verdund verregenen 5-30
(min 1 : 3 verdund)

5-30

Mestinjectie

Direct inregenen
(met 10 mm water)
Aanzuren
max. 10, later
in seizoen
minder

20

max. 150
mest en water

20

20?

voorjaar: 15
zomer: 10
40

l) De berekende N-werking is inclusief ca. 5 kg toegevoegde N met salpeterzuur.

?

?

4,50

0,5-1,5

Gewenste gift
Kosten
(gld. per m3) (m3 per ha)

20-100

Ammoniak- Werking
(kg N per
vervluchtiging (%) m3)

zomer
evt. voorjaar
voorjaar +
zomer

-mestpendel:
voorjaar +
evt. zomer
-haspel:
zomer +
evt. voorjaar

voorjaar
zomer?
voorjaar +
zomer

voorjaar +
zomer
voorjaar

Toepasbare
periode

arbeidsintensief

verdeling?

verdeling?
afspoelingsrisico

alleen op lichte gronden; zodebeschadiging; trage P-werking
kopziekterisico bij te grote giften?
nog geen proefresultaten
nog te zware machine

bedekking + verbranding

Nadelen

ook beperking emissie nog weinig proefresultaten
in stal en opslag;
mestaanwending
bovengronds

combinatie met
beregening

ook op veen en klei
snellere werking
mineralen
weinig draagkracht

eigen mechanisatie

Voordelen

Vergelijking mestbehandelings- en aanwendingsmethoden van dunne rundermest op grasland.

Bovengronds

Systeem

Tabel 4

dingstechnieken zijn wel enkele aanwijzingen te
geven. Hierbij zijn een paar aspecten van de verschillende technieken vergeleken met betrekking
tot de ammoniak-vervluchtiging als percentage
van de in de mest aanwezige minerale ammoniurnstikstof, de stikstof-werking uit mest en de kosten per m3 uitgebrachte mest (tabel 4). Daarnaast
zijn nog enkele specifieke voordelen en nadelen
van de methoden naast elkaar gezet. De kosten
zijn gebaseerd op recente berekeningen van het
IKC. Daarbij is uitgegaan van een goed uitgeruste
loonwerkmachine met voldoende capaciteit en
een afstand van bedrijf tot perceel van 500 meter.
Op basis van de huidige kennis wordt ervan uitgegaan dat de totale P- en K-werking van de mest
vrijwel gelijk is voor alle methoden. Echter bij mestinjectie komt de P in het voorjaar trager beschikbaar voor het gras.
Van de zode-injecteur zijn nog geen proefresultaten beschikbaar. Verwacht wordt dat de ammoniak-emissie redelijk overeen zal stemmen met
die van de mestinjecteur en dat de snelheid waarmee N, P en K uit de mest beschikbaar komen
meer overeenkomt met die van de zodebemester.
Technisch gezien zijn met een zode-injecteur giften van 30 m3 of meer per ha mogelijk. Gezien de
verwachte snelle K-werking van de mest ontstaan
dan wel grote kopziekterisico’s voor het vee.
Bij alle technieken geldt, mits op het juiste tijdstip
gegeven en met de geadviseerde giften, dat er
geen grotere risico’s zijn voor het optreden van
nitraatuitspoeling dan bij het bovengronds aanwenden van dunne mest. Voorwaarde is wel dat
bij de kunstmestbemesting rekening gehouden
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wordt met de extra stikstofwerking van de mest bij
de verschillende technieken.
Voor zandgrond en lichte kleigronden zijn er
goede mogelijkheden om de dunne mest in het
voorjaar aan te wenden via mestinjectie, met
eventueel nog kleine giften in de zomer via zodebemesting, direct inregenen of verregenen van
voldoende verdunde mest met een regeninstallatie. Hierbij spelen beschikbaarheid van beregeningsapparatuur en voldoende water een doorslaggevende rol.
Voor veengrond en zware kleigronden biedt zodebemesting een oplossing en in perioden met
weinig draagkracht kan de mestpendel met verdunde mest ingezet worden. De verspreiding van
de mest over het perceel met de mestpendel zal
echter vaak te wensen overlaten met ook het risico dat vooral bij te grote giften afspoeling optreedt. De ontwikkeling van zodebemesters of
zode-injecteurs die bij minder draagkracht ingezet kunnen worden, verdient grote prioriteit.
Vergelijken we aanzuren met de andere technieken, dan is sprake van een geheel ander principe,
dat veel meer in het gehele bedrijfsgebeuren ingrijpt. Een groot voordeel is dat ook de ammoniakemissie in stal en mestopslag beperkt wordt. De
aangezuurde mest kan waarschijnlijk ook door de
boer zelf bovengronds aangewend worden. Dit
vraagt overigens wel optimaal werkende verdeelapparatuur die kleine giften van 5 tot 10 m3 per ha
kan doseren. Ook resten er nog vele vragen over
de consequenties voor bedrijfsvoering en het
graslandgebruik bij het aanzuren van de mest.

