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BEMESTINGSPROEVEN 2015 

Bemestingsproef met 10 behandelingen in combinatie met kunstmest N 

                

 DM RDM:  onvergiste mest van De Marke 

 DM DIGESTAAT: vergiste rundveedrijfmest van De Marke 

 DM WATER:  vergiste mest van De Marke verdund met  
   water, verhouding 1:1 

 DM ZUUR:          vergiste mest van De Marke aangezuurd met  
   4 ltr zwavelzuur/ ton mest 

 DE RDM:  onvergiste mest van Den Eelder 

 DE DIGESTAAT:  vergiste rundveedrijfmest van Den Eelder 

 DE WATER:  vergiste mest van Den Eelder verdund met  
   water, verhouding 1:1 

 DE ZUUR:          vergiste mest van Den Eelder aangezuurd met  
   4 ltr zwavelzuur/ ton mest 

 KAS    Geen mest alleen kunstmest 

 NUL   Geen bemesting 

 



ANR BEMESTINGSPROEF 2015 

 



WERKINGSCOËFFICIËNTEN MEST PROEFVELDEN 2015 

 



BEMESTINGSPROEF DE MARKE 2016 

Bemestingsproef met 9 behandelingen : geen kunstmest-N naast mest 

                 

 DM RDM:  onvergiste mest van De Marke 

 DM DIGESTAAT: vergiste rundveedrijfmest van De Marke 

 DM WATER:  vergiste mest van De Marke verdund met  
   water, verhouding 2:1 

 W3 DIGESTAAT:  digestaat van dikke fractie vloer 

 W3 DIK:   dikke fractie W3 vloer 

 W3 DUN:  dunne fractie W3 vloer 

 W3 WATER:  digestaat van dikke fractie W3 vloer verdund 
met    water; verhouding 2:1 

 KAS:    Alleen kunstmest 

 NUL:   geen bemesting 



BEMESTINGSPROEF DEN EELDER 2016 

Bemestingsproef met 10 behandelingen : geen kunstmest-N naast mest 

                 

 DM RDM:         onvergiste mest van De Marke 

 DM DIGESTAAT: vergiste rundveedrijfmest van De Marke 

 DM WATER:  vergiste mest van De Marke verdund met  
   water, verhouding 2:1 

 DE RDM:  onvergiste mest van Den Eelder  

 DE DIGESTAAT:  vergiste rundveedrijfmest van Den Eelder 

 DE WATER:  vergiste mest van Den Eelder verdund met  
   water, verhouding 2:1 

 W3 DIK:   dikke fractie W3 vloer 

 W3 DUN:  dunne fractie W3 vloer 

 KAS:    Alleen kunstmest 

 NUL:   geen bemesting 



ANR PROEFVELDEN 2016    

 



WERKINGSCOËFFICIËNTEN MEST PROEFVELDEN 2016 

 



VERGELIJKING WERKINGSCOËFFICIËNT PROEF 2015 EN 
BEREKENDE WERKINGSCOËFICIËNT 

 



VERGELIJKING WERKINGSCOËFFICIËNT PROEF 2016 EN 
BEREKENDE WERKINGSCOËFICIËNT 

 



CONCLUSIES BEMESTINGSPROEVEN 

 Deze 4 proeven hebben hun beperkingen absolute cijfers 
daarom minder hard. Verschillen geeft wel indicatie 

 Vergisten van mest verhoogt het % N-min. 

 Dit resulteert in een hogere N werking. 

 Aanzuren van mest verhoogt de N werking mits de pH van de 
mest voldoende wordt verlaagd. 

 Water toevoegen verhoogt de N werking van digestaat 

 De verschillen tussen de verschillende mestsoorten zijn veelal 
te verklaren a.d.v. het % N-min  



AMMONIAKEMISSIE METINGEN 

Doel 

Benutting N mest/digestaat verbeteren =>  

 Meer eiwit in het gras 

 Hogere drogestof opbrengst 

 

Verwachting van te voren 

 Vergiste mest is dunner dan gewone drijfmest, zakt daardoor beter 
in de bodem => minder emissie 

 Vergiste mest bevat meer ammoniakale stikstof => hoger risico op  
ammoniakvervluchtiging 

 

Daarom bemestingsproeven en emissie metingen om inzicht te 
verkrijgen 

 

 



MEST TOEDIENEN PROEFVELDEN 

 



AMMONIAKEMISSIE METINGEN 

 



AMMONIAKEMISSIE METINGEN 

 



AMMONIAKEMISSIE METINGEN 

 Locatie: KTC De Marke 

 Uitgevoerd door: PPO-AGV, Wageningen UR. 

 Twee meetmomenten: 29 maart, 11 mei 

 Meting periode 0.00-0.30 u. en 2.00-2.30 u. na aanwenden  

 Toediening mest: zodenbemester, afstand van 20 cm 

 Gift 30 M3 mest per keer (excl. water) 

 Uitrij-omstandigheden: 

 29 maart: veel wind, bewolkt met soms buien, 8 a 12 graden. Bodem was 
zeer vochtig maar weinig insporing bij het uitrijden van de mest. 

 11 mei: zwakke wind, zon, geen bewolking, 21 a 31 graden. Bodem droog 
en gras kort, insporing gleuven bij het uitrijden 

 



BEMESTINGSPROEF DE MARKE 2016 

Bemestingsproef met 7 behandelingen  

                 

 DM DIGESTAAT: vergiste mest van De Marke 

 DM RDM:  onvergiste rundveedrijfmest van De Marke 

 DM WATER:  vergiste mest van De Marke verdund met  
   water, verhouding 2:1 

 W3 DIGESTAAT:  digestaat van dikke fractie vloer 

 W3 DIK:   dikke fractie W3 vloer 

 W3 DUN:  dunne fractie W3 vloer 

 W3 WATER:  digestaat van dikke fractie W3 vloer verdund 
met    water; verhouding 2:1 

 NUL:   geen bemesting 



METING 29 MAART 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Ammoniak emissie (ppm) per behandeling in 30 minuten, gemeten direct na 
uitrijden; 29 maart 2016; proefboerderij De Marke  

 



METING 29 MAART 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Uitstoot in ppm van ammoniak, lachgas en methaan in eerste half uur na uitrijden per 
behandeling; 29 maart 2016; proefboerderij De Marke 

 

behandeling  hvh. mest + water (m3/ha)  emissie (ppm) 

lachgas* methaan*** 

DM DIGESTAAT 30 0,2 9,5 

DM RDM  30 0,1 6,7 

DM WATER 30+15 0,2 3,6 

W3 DIGESTAAT 30 0,2 9,2 

W3 DIK  30 0,2 32,9*  

W3 DUN 30 0,2 0,7 

W3 WATER 30+15 0,2 7,5 



CONCLUSIES 29 MAART 2016 

 Gemeten ammoniakwaarden zeer laag.   
Ammoniak pas te ruiken bij 6 ppm. (bron RIVM) 

MAC-waarde (Maximaal Aanvaarde Concentratie ) voor ammoniak is 20 ppm. 

 Bij ammoniak kwamen negatieve meetwaarden voor. 
Ammoniakconcentratie in de lucht beginwaarde > eindwaarde na een half uur.  

 De verschillen in ammoniakemissie tussen de mestbehandelingen zijn 
klein en tevens zijn de absolute meetwaarden zeer laag. Daarom worden 
er geen conclusies verbonden aan de onderlinge verschillen.  

 Weersomstandigheden (koud en nat) waren zeer gunstig waren voor een 
emissiearme (ammoniak) toepassing van de mest.  

 Opvallend is dat de ammoniakemissie bij object W3 DIK (dikke fractie W3 
vloer) het laagste is van alle objecten en dat bij dit object de methaangas 
emissie erg hoog is (32.9 ppm). 



METING 11 MEI 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2. Ammoniak emissie (ppm) per behandeling in 30 minuten, gemeten direct na uitrijden 
en 2 uur na uitrijden; gecorrigeerd voor nulobject; 11 mei 2016; proefboerderij De Marke   

 

 



METING 11 MEI 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2. Uitstoot in ppm van ammoniak, lachgas en methaan per behandeling; 11 mei 2016; 
proefboerderij De Marke 

*Bij de emissie direct na uitrijden verschillen de waarden bij ammoniak (significantie <0.05) en methaan (significantie 
<0.01) met een andere letter betrouwbaar van elkaar. Bij lachgas zijn geen betrouwbare verschillen.  
 

**Bij de emissie 2 uur na uitrijden verschillen de waarden bij ammoniak (significantie <0.10) met een andere letter 
betrouwbaar van elkaar. Bij lachgas en methaan zijn geen betrouwbare verschillen. 

*** Er is niet gekeken naar het verschil tussen emissie direct na uitrijden met 2 uur naar uitrijden. 

 

 

behandeling  hvh. mest + water 

(m3/ha)  

Emissie direct na uitrijden * 

(ppm) 

Emissie 2 uur na uitrijden ** 

(ppm) 

ammoniak lachgas methaan ammoniak lachgas methaan 

DM DIGESTAAT 30 19.6b 0.34 0.90d 22.9c 0.29 -15.97 

DM RDM  30 3.8a 0.25 2.55d 5.9a 0.23 -6.46 

DM WATER 30+15 14.8ab 0.26 -8.24bc 11.9ab 0.21 -15.42 

W3 DIGESTAAT 30 18.1b -0.06 -2.12cd 18.0bc 0.33 -11.60 

W3 DIK  30 14.0ab 0.28 0.68cd 9.0ab 0.10 -7.93 

W3 DUN 30 37.9c 0.45 -25.13a 22.5c 0.10 -13.14 

W3 WATER 30+15 25.3bc 0.31 -13.00b 13.8abc 0.32 -13.23 



CONCLUSIES METING 11 MEI 2016 

 De emissies zijn erg hoog vergeleken met 29 maart door ongunstig weer voor NH3 emissie 

 In het eerste half uur na uitrijden overschrijdt de emissie bij object W3 Dun en W3 water de 
MAC-waarde van het RIVM. De emissie bij object DM Digestaat overschrijdt na 2 uur de 
MAC-waarde van het RIVM.  

 Piek emissie moeilijk te bepalen bij deze meet methode 

Bij DM Digestaat en DM RDM is de emissie ná 2 uur hoger t.o.v. direct na uitrijden. 

Bij DM Water, W3 DIK en W3 Water is de emissie ná 2 uur lager t.o.v. direct na uitrijden 

 NH3 emissie Digestaat  RDM hoger dan  onvergiste RDM (significant) 

 Toevoegen van water aan het digestaat  verlaagd NH3 emissie  (verschil  is niet 
significant)  

 Gemiddelde NH3 emissie  W3 DIK en W3 DUN lijkt hoger dan RDM. (verschil is niet 
significant ) Is ook andere mest !!! 

 W3 DUN hoogste NH3 emissie  maar laagste  methaanemissie 1e half uur na aanwenden. 

 De mest  van W3 Dik lag voor een gedeelte naast de gleuf => meer emissierisico. 
Daarnaast is de meting bij W3 Dik later ingezet ten opzichte van de andere metingen. 
Hierdoor is  W3 Dik  niet goed te vergeleken. 

 Lachgas uitstoot  bij  alle behandelingen zeer laag en weinig verschillen.  De 
methaanemissie verschilde in de tweede meting (2 uur na uitrijden) ook niet.  



CONCLUSIES AMMONIAKEMISSIE METINGEN 

 Weer heeft zeer grote invloed:  

 koud en nat => emissie nihil  

 warm en droog => extreem hoge emissie 

 De ammoniakemissie 29 maart was zeer laag en onderlinge verschillen klein 
daarom geen conclusies over behandelingen.  

 De ammoniakemissie op 11 mei was zeer hoog en de verschillen tussen de 
mestbehandelingen waren ook groot, maar niet altijd significant.  

 Digestaat heeft een significant hogere uitstoot dan niet vergiste 
runderdrijfmest.  

 Water toevoegen aan vergiste runderdrijfmest verlaagt NH3 emissie. Water 
toevoegen aan vergiste dikke fractie W3 vloer de ammoniakemissie verhoogt. 
Echter beide verschillen zijn niet significant.  

 De dunne fractie W3 vloer had de hoogste ammoniakuitstoot, en in het eerste 
half uur de laagste methaangas uitstoot.  

 Piekuitstoot NH3  valt niet altijd binnen het eerste halfuur na uitrijden. 
Piekuitstoot kan in bepaalde gevallen met deze metingen gemist zijn. Uit deze 
beperkte aantal meetmomenten is helaas niet goed gebleken of water 
toevoegen aan vergiste mest de ammoniakemissie verlaagd (wel een trend 
zichtbaar).   



TIPS VOOR HET SLIM BEMESTEN MET DIGESTAAT 

1. Neem een monster van je digestaat 

 De gehalten geven inzicht in de bemestende waarde en met de Nmin en 
Norg kan een goede inschatting gemaakt worden van de snelheid 
waarmee de N voor het gewas beschikbaar komt.  

 

2.  Stel bemester netjes af en geef een passende gift 

 Digestaat bevat meer NH3-N, het risico op N verlies middels vervluchtiging 
is hierdoor groter. Een goed afgestelde zodebemester en een passende 
gift zorgen ervoor dat de mest netjes in de sleufjes past en er minder 
risico op vervluchtiging is. 

 

3. Wend digestaat aan bij gunstige weersomstandigheden 

 Digestaat bevat meer NH3-N, het risico op N verlies middels vervluchtiging 
is hierdoor groter. Uitrijden bij koel, vochtig weer, het liefst wat regen na 
het aanwenden is beduidend gunstiger voor een lagere NH3 emissie dan 
bij warm, sterk drogend weer. 

 



TIPS VOOR HET SLIM BEMESTEN MET DIGESTAAT 

4. Voeg water toe aan digestaat  

 Water toevoegen , minimaal 0,5 m3 water /m3 mest verminderd de NH3 
emissie en verhoogd de N benutting, gezien het hogere gehalte aan NH3-N in 
digestaat is dit nog belangrijker dan bij onvergiste mest. 

 Toevoegen van water geeft de grootste meerwaarde als de 
weersomstandigheden ongunstig zijn : juist ná de 1e snede! 

 

5. Maak verschillende meststromen door het scheiden van digestaat in een 
dikke en dunne fractie 

 Door digestaat te scheiden krijg je een dikke en een dunne fractie met 
verschillende verhoudingen tussen N en P2O5. Samen met het niet gescheiden 
digestaat  heb je dan 3 mestsoorten met verschillende N/P verhoudingen die je 
kan benutten bij mestafvoer en gericht bemesten naar de behoefte van het 
perceel. 

 Bij het scheiden van digestaat lukt het beter om meer P2O5  in de dikke fractie 
te krijgen dan bij het scheiden van onvergiste mest. De concentratiefactor van 
P2O5 in de dikke fractie is ongeveer 2 maal zo hoog als bij onvergiste mest. 

 



TIPS VOOR HET SLIM BEMESTEN MET DIGESTAAT 

6. Maak van dierlijke mest-N kunstmest-N door het digestaat te kraken 

 Door het digestaat te kraken en de NH3 die dan vrij komt met een luchtwasser 
gebonden worden in spuiwater kan van dierlijke mest-N kunstmest-N gemaakt 
worden. Als de mestwetgeving hierop aangepast wordt kan zo meer 
bedrijfseigen N benut worden en kan bespaard worden op kunstmest aanvoer. 

 Bij het kraken van digestaat kan je ongeveer 2 maal zoveel N uit het digestaat 
halen als bij het kraken van onvergiste mest. Net als bij het scheiden van 
digestaat gaat dit ook beter. 

 

7. Zet onvergiste mest vroeg in het seizoen in en bij voorkeur op gras 

 Als om welke reden dan ook niet al de mest die gebruikt wordt vergiste mest is 
zet dan de onvergiste mest zo vroeg mogelijk in het groeiseizoen in. 
Onvergiste mest bevat meer organisch gebonden N en deze organisch 
gebonden N wordt het beste benut als het aantal dagen dat het gewas de N 
opneemt  na aanwenden zo lang mogelijk is. Dus vroeg in het seizoen 
aanwenden en gras neemt tot laat in het seizoen N op. 

 



TIPS VOOR HET SLIM BEMESTEN MET DIGESTAAT 

Heeft er iemand toevoegingen? 


