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De overheid zet de komende jaren fors in
op het terugdringen van ammoniakemissie.
Tegen deze achtergrond is het programma
Bemest op z’n Best opgestart. Het doel
van het programma is het halveren
van de ammoniakemissie veroorzaakt
door mesttoediening in de Nederlandse
landbouw.
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boer, burger en natuur. In het

Samen resultaat boeken
“Je kunt nog zulke mooie ideeën over dit onderwerp hebben,
maar als ze op de plank blijven liggen of ze blijken in de praktijk
niet te werken, dan heb je er uiteindelijk niets aan”, zegt Koos
Verloop, projectleider en onderzoeker bij Wageningen University
& Research. “Wij halen de ideeën op en helpen bij de toetsing
en doorontwikkeling van de ideeën om zo samen sneller de
benodigde resultaten te boeken”.

Organisatie
Het programma wordt uitgevoerd

Verder wordt samengewerkt met

met subsidie van het ministerie

het RIVM, TNO, het Vlaamse Instituut

van Landbouw, Natuur en

voor Landbouw, Visserij- en

Voedselkwaliteit (LNV) en loopt tot

Voedingsonderzoek (ILVO), Delphy,

2024. De leiding van dit programma

belangenorganisaties Cumela en

ligt bij Wageningen University

Fedecom en verschillende

& Research (WUR), Nutriënten

bedrijfsadviseurs.

Management Instituut (NMI) en
Louis Bolk Instituut (LBI).
Ideeën kunnen ingediend worden
via de site www.bemestopznbest.nl

Principes en tips
voor optimale mesttoediening
Factoren
die emissie bij mest uitrijden beïnvloeden
• Concentratie ammonium-N in de mest
• Oppervlakte
• Temperatuur
• Luchtsnelheid
• Luchtvochtigheid/neerslag
• Zuurgraad (pH)
• Infiltratiesnelheid

Methodes van mesttoediening
en zorgvuldigheid bij het werken
en hun effect op ammoniakemissie
laag
Juist gebruik van een zodenbemester.
Sleufkouterbemester of bij ondiep werken
met zodenbemester.
Juiste gebruik van sleepvoetmachine of

Emissie

bij gebruik van een sleufkouterbemester/
zodenbemester maar die geen sleufjes maakt
en/ of niet snijdt (de strookjes zijn maximaal 5
cm breed en liggen minimaal 15 cm uit elkaar).
Machine die werkt met sleepslangetjes of
sleepvoetmachine boven de grond houden.
Breedwerpig bovengronds uitrijden
of machine ver boven de grond houden.

hoog

Vijf routes
om de emissie bij mesttoediening te verlagen
1. Het vermijden van contact met de atmosfeer
2. Het verkleinen van het contactoppervlak van mest met de atmosfeer
3. Het verlagen van het ammoniumgehaltegehalte in de mest
4. Het verlagen van de pH van mest richting 5-6
5. De inzet van toevoegmiddelen die bijvoorbeeld de omzetting
van ureum naar ammonium/ammoniak remmen

Gemiddelde emissiefactoren
per mestsoort, toedieningsmethode en
grondgebruik (kg NH3-N per 100 kg TAN toegediend)
In de praktijk kunnen de werkelijke emissies flink afwijken door
weersomstandigheden en het niet optimaal gebruiken van de techniek.
Grondgebruik

Methode
van
toediening
		
Grasland

Bovengronds
Sleepvoet
Sleufkouter

Bouwland

2

Mestsoort
Drijfmest,
dunne fractie,
digestaat

Drijfmest
met half
deel water1

Mineralenconcentraat
en spuiwater

68		
(26,4)

173

(21,7)

17

68
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9

Zodenbemester

17		

8

Bovengronds

69		

69

In een werkgang

22		

22

onderwerken
Sleepvoet
Diepe injectie

36		12
2		

3

24		

8

>10 cm
Ondiepe injectie
<10 cm
1) Half deel water wil zeggen: twee delen mest met één deel water (meer water mag, maar leidt niet tot een
emissie die lager is dan die van zodenbemester).
2) Voor de emissiefactor van een sleufkouter wordt het gemiddelde aangehouden van de emissiefactor voor
sleepvoeten en zodenbemester.
3) Voor de emissiefactor bij toediening van verdunde mest met een sleepvoetenmachine op grasland wordt een
vergelijkbaar niveau aangehouden als voor zodenbemesting. De minimale verdunning is 2 delen mest en 1 deel
water.
Bron: Rekenregels Kringloopwijzer 2021. (tabel naar Velthof et al., 2012; Van Bruggen et al., 2021).

Algemene tips
• Nauwkeurig/netjes werken
• Gebruik dunne/verdunde mest
• Rekening houden met het weer
• Alle mest netjes in de sleufjes
• Gladde sleufranden
• Gras niet besmeuren
• Afdekken van de sleufjes
• Uitrijden in gras dat na weiden/maaien weer in de groei is
• Geen overlap van werkgangen of in geren (sectiesluiting van de kouters)
• Techniek afstemmen op samenstelling mest
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