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Reageren op dit dossier?

Bij het toedienen van dierlijke mest op gras- en bouwland
komen er gassen vrij zoals lachgas, ammoniak of andere

Stuur uw reactie naar:
servicedesk@groenkennisnet.nl

gassen. Je kunt maatregelen nemen om die emissie te
beperken. In dit dossier vind je informatie over de metingen van
veldemissies, factoren die emissie beïnvloeden en maatregelen
om emissie te beperken.

Voor meer informatie over dit
dossier kunt u contact opnemen
met:


Roland Melse, Wageningen
UR Livestock research
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Aanmelden
nieuwsbrief

Contact
Reageren op dit item?
Mail of WhatsApp ons:

Emissie

Mesttoediening

Metingen veldemissie

Bij het toedienen van dierlijke mest op grasland
en bouwland treden gasvormige emissies op

Bij mesttoediening op grasland is de emissie
sterk afhankelijk van de samenstelling van de

Voor het bepalen van een emissiefactor van
een mesttoedieningsmethode worden minimaal

zoals lachgas-, geur en ammoniakemissie.
Lachgasemissie is afhankelijk van

mest (ammoniumconcentratie,
drogestofgehalte), de mestgift en de bodem-

vier metingen uitgevoerd. Een meting aan een
bepaalde emissiebeperkende methode wordt

verschillende microbiële bodemprocessen met
nitrificatie en denitrificatie. Belangrijke
invloedsfactoren hierbij zijn de temperatuur,

en weersomstandigheden. Methoden om de
emissie te beperken hebben zich vooral gericht
op beïnvloeding van de samenstelling van de

altijd gelijktijdig uitgevoerd met een meting aan
een standaardmethode voor mesttoediening
met een bepaald werkresultaat.

pH, het bodemvochtgehalte en de
beschikbaarheid van anorganische stikstof en

mest en het verkleinen van het emitterend
oppervlak (bijvoorbeeld door toepassing van

koolstof.

mestinjectie).

 Lees meer

 Lees meer

 Lees meer

De hoogte van de ammoniakemissie is
afhankelijk van de fysische en chemische
processen die bij de vervluchtiging een rol

Bij de mesttoediening op bouwland is de
emissie sterk afhankelijk van de
samenstelling van de mest

De emissie wordt onder
veldomstandigheden gemeten met de
micrometeorologische

spelen. Maatregelen om ammoniakemissie
te beperken zijn het meest effectief als ze
ingrijpen op die productie- en
vervluchtigingsprocessen, denk hierbij
bijvoorbeeld aan de mestsamenstelling, het
mestoppervlak, windsnelheid en de

(ammoniumconcentratie, drogestofgehalte),
de mestgift en de bodem- en
weersomstandigheden. Methoden om de
emissie te beperken hebben zich vooral
gericht op het verkleinen van het emitterend
oppervlak door bijvoorbeeld de mest te

massabalansmethode die gebaseerd is op
een verschilmeting tussen de
achtergrondconcentratie van ammoniak in
de lucht en de concentratie van ammoniak
boven het bemeste oppervlak.

temperatuur.

injecteren of onder te werken op onbeteeld
bouwland.

Voorbeelden van maatregelen om de
ammoniakemissie te beperken zijn het
verkleinen van het emitterend oppervlak
(bijvoorbeeld door middel van mestinjectie
in de bodem) of door verdunnen van de
mest de infiltratie in de bodem te

Op een veld worden cirkelvormige
proefvelden aangelegd met een diameter
van 40-50 m. Centraal in dit veld en buiten
het veld (bovenwinds) wordt de emissie op
verschillende hoogten gemeten. Op basis
van de gemeten concentraties en
windsnelheden op verschillende hoogten
wordt de emissie berekend, rekening

13-10-2021 13:34

Veldemissies - Groen Kennisnet

3 van 4

https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/dossier-veldemis...

versnellen. In het algemeen wordt ook
ervaren dat de geuremissie afneemt
wanneer de mest snel in de grond wordt
gebracht.

houdend met de afstand van de centrale
mast tot de rand van het bemeste veld. Een
totale meting duurt circa vier dagen, waarna
geen verdere emissie meer wordt verwacht.
De metingen worden op verschillende
tijdstippen van mesttoediening binnen een
groeiseizoen uitgevoerd om zo
verschillende omstandigheden mee te
nemen; de emissie is namelijk sterk
afhankelijk van bodem- en
weersomstandigheden. Door te meten op
verschillende tijdstippen gedurende het jaar
kan zo een emissiereductie.

Meer informatie


Metingen bouwland



Metingen grasland



Gras- en bouwland

Meer informatie

Actueel
Recente berichten Groen Kennisnet



Mest en Milieu Veehouderij, Dossier Groen
Kennisnet



Veehouderij en luchtkwaliteit, dossier Groen
Kennisnet



Ammoniak en veehouderij, dossier
Agriholland



Publicaties mestoverschot



Publicaties kringloopwijzer en bemesting

Gasvormige stikstofverliezen soms groter
dan gedacht



Publicaties Bemesting grasland



Publicaties mestverwerking



Vernieuwde calculator voor berekening
stikstofemissie



Publicaties ammoniakemissie



Verliesposten mineralenkringloop in beeld



Stijgende ammoniakemissie uit landbouw



40% minder koeien en varkens in 2030



Landbouwemissies verschillen per provincie



Ammoniakreductie kan beter met een
effectiever mestbeleid



Weidegang vermindert ammoniakuitstoot



Schoner water met minder meststoffen



Efficiënt organisch bemesten



Laatste wijziging aan dit dossier:
20 december 2019
Bron introfoto: Livestock research Wageningen UR
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