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Geachte mevrouw Snepvangers,
Bij deze bied ik u de eindrapportage Advies & Monitoring mestaanwending VKO aan. We hebben
het project met goed gevolg afgerond en hebben interessante bevindingen kunnen doen. Ook zien
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We zijn uiteraard bereid de uitkomsten van het project nader toe te lichten, indien gewenst.

Met vriendelijke groet,

Bart Lempsink
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Eindrapport Advies en monitoring mestaanwending
1. Introductie
Vanaf september 2017 tot september 2019 heeft DynaLynx samen met Vruchtbare Kringloop
Overijssel (VKO) het project “Advies en monitoring mestaanwending” uitgevoerd. Het project
is uitgevoerd in opdracht van LTO Noord en werd mede mogelijk gemaakt dankzij financiering
door ZuivelNL en LTO Noord Fondsen.
Aanleiding van het project was dat er veel onderzoek gedaan is naar mengen van water met
mest bij het uitrijden, naar uitrijden onder de juiste (weers)omstandigheden en naar
monitoring van de hoeveelheid toegediende mest (en hoeveelheden N, P en K, gekoppeld
aan plaats. De pragmatische kant hiervan ontbrak echter nog. Vanuit het project is hier
verandering in gebracht door in de praktijksituatie een bemestingsmanagementsysteem te
ontwikkelen en uit te proberen. Dit systeem is gebaseerd op een rode draad adviseren,
anticiperen, controleren, optimaliseren. Met behulp van een applicatie wordt de gebruiker
geadviseerd ten aanzien van het juiste moment van uitrijden, vervolgens kan hij hierop
anticiperen door op het juiste moment uit te rijden. Na de rit kan men controleren en
evalueren hoe en waar de bemesting heeft plaatsgevonden en wat het effect is geweest.
Hierdoor kan men in de toekomst optimaliseren.
Om het effect van weersomstandigheden en water en mest enigszins te kunnen beoordelen
is een veldproef opgezet. De aanwending is gedaan door een loonbedrijf bij twee aan VKO
deelnemende veehouderijen. Het systeem heeft de aanwending gemonitord zodat bepaald
kan worden waar precies is bemest. Naderhand is de opbrengst gewogen en zijn de
bevindingen besproken met de deelnemende veehouderijgen. Bij één van de deelnemers is
het geoogste gewas ook bemonsterd en geanalyseerd. Bij de uitvoering van de proef is ook
inzicht verkregen ten aanzien van de commerciële kansen die het systeem heeft maar ook
ten aanzien van de benodigde verbeterpunten.
Dit document beschrijft eerst de opzet van het project. Daarbij allereerst een beschrijving
van de opzet van de veldproef en een uiteenzetting van de deelnemende bedrijven.
Vervolgens geeft het een overzicht van de applicatie, bestaande uit een onderdeel software
applicatie en monitoringssysteem.
Het derde hoofdstuk beschrijft de resultaten van de proef bij de deelnemende bedrijven.
Daarbij worden de uitrijdmomenten en –plaatsen geëvalueerd maar ook de opbrengst- en
kwaliteitsmetingen worden bekeken. Voor zover dit mogelijk is met de beperkte
representativiteit te ontdekken in welke richting de resultaten wijzen.
Het laatste hoofdstuk geeft een overzicht weer van mogelijk vervolgonderzoek. Ook wordt
hier ingegaan op de eventuele commerciële kansen van het systeem en de benodigde
stappen om het systeem in de markt te kunnen zetten.
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2. Opzet van het project
Als uitgangspunt voor het uitvoeren van de activiteiten is het document 17.16 Advies en
monitoring mestaanwending VKO genomen

2.1 Opzet proef en deelnemende bedrijven
In de eerste fase is gezocht naar geïnteresseerde bedrijven. VKO en DynaLynx hebben hiertoe
diverse loonwerkers bezocht binnen en buiten de regio. Vanuit VKO zijn deelnemende
veehouderijen gezocht. Na wat wijzigingen en afzeggingen zijn hier een drietal
geïnteresseerde bedrijven uitgekomen:




Loonwerker: Te Riet St. Isodorushoeve. Op de Kaweco mesttank van Te Riet is het
monitoringssysteem gebouwd. Op de tank van te Riet zit een zodenbemester van
Vredo met een werkbreedte van 8,7 m1. Te Riet heeft ook meegeholpen aan het
meedenken ten aanzien van de softwareapplicatie en de plaatsing van het
monitoringssysteem op de tank.
De veehouderijen die meewerkten aan de veldproef zijn Fa. Gerrit Dubbelink te Azelo
en Fa Frans Temmink te Haaksbergen. Beide bedrijven hebben samen met het
projectteam van VKO en DynaLynx een geschikt perceel geselecteerd. Vooraf is met
hen het idee van de veldproef doorgesproken en achteraf zijn de resultaten
besproken.

Perceel van fa. Dubbelink
Hieronder is het perceel van firma Dubbelink weergegeven. Het perceel is in totaal 8,11 ha
groot. Het deel waarop de proef wordt uitgevoerd is hieronder weergegeven.
Grondsoort is zand (esgrond), teelt is blijvend grasland.
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We hebben mest uitgereden op vier stroken. De opzet is
daarbij als volgt:








Strook 1: Uitrijden op een gunstig moment volgens
het weersvoorspellingsmodel, mest mengen met
water (1 deel water op 2 delen mest).
Strook 2: Uitrijden op een gunstig moment volgens
het weersvoorspellingsmodel, geen water mengen,
alleen mest uitrijden.
Strook 3: Uitrijden op een zo ongunstig mogelijk
moment, mest mengen met water. Mest mengen
met water (1 deel water op 2 delen mest).
Strook 4: Uitrijden op zelf gekozen moment, geen
water mengen, alleen mest uitrijden.

De gebieden zijn afgebakend met piketpalen. Met de
bemester van te Riet is naar de juiste plek gereden.
Vervolgens is de gewenst mestgift ingesteld en is met
behulp van een zelfstuursysteem met
precisiepositiebepaling, netjes van paal naar paal gereden.
In de afbeelding hier naast staat een foto van een
uitrijdsessie bij Dubbelink.
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Perceel van fa. Temmink
Hieronder is het perceel van firma Temmink weergegeven. Het perceel is in totaal ca 3,8 ha
groot. Het deel waarop de proef wordt uitgevoerd is hieronder weergegeven.
Grondsoort is zand, in 2019 is gras geteeld, in 2018 maïs.
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We hebben mest uitgereden op vier stroken. Deze opzet is daarbij als volgt:





Strook 1: Uitrijden op een gunstig moment volgens het weersvoorspellingsmodel,
mest mengen met water (1 deel water op 2 delen mest).
Strook 2: Uitrijden op een gunstig moment volgens het weersvoorspellingsmodel,
geen water mengen, alleen mest uitrijden.
Strook 3: Uitrijden op een zo ongunstig mogelijk moment, mest mengen met water.
Mest mengen met water (1 deel water op 2 delen mest).
Strook 4: Uitrijden op zelf gekozen moment, geen water mengen, alleen mest
uitrijden.

Voor Fa. Temmink is ook een hoogtekaart gegenereerd. Deze ziet er als volgt uit:

Net zoals bij Fa. Dubbelink, zijn ook hier zijn de gebieden afgebakend met piketpalen. Met de
bemester van te Riet is naar de juiste plek gereden. Vervolgens is de gewenste mestgift
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ingesteld en is met behulp van een zelfstuursysteem met precisiepositiebepaling, netjes van
paal naar paal gereden.

2.2 Beschrijving van het platform
De rode draad van het systeem is dat deze adviseert, de gebruiker vervolgens kan anticiperen
en de ritten kan controleren. Vervolgens kan hij de informatie gebruiken om zijn
bemestingsplan te ondersteunen. We hebben het platform opgezet in een applicatie die met
de mobiel gebruikt kan worden. De reden hiervoor is dat tijdens het laden en het uitrijden
acties van de gebruiker worden verwacht. Onderstaand is het hoofdmenu te zien. Deze
bestaat uit uitrijdadvies: dit is het advies op basis van de verwachte weersomstandigheden.
Inladen selecteert men wanneer de gebruiker/bestuurder gereed is om de mest in te laden
en uitrijden selecteert men als de gebruiker/bestuurder zo ver is dat hij uit kan rijden.
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Als men doorklikt op “uitrijdadvies” dan moet men de locatie selecteren. Selecteert men
deze dan krijgt men het uitrijdadvies op basis van de weersomstandigheden. Daarbij wordt
aangegeven hoe gunstig het weer is om uit te rijden (1 ongunstig, 10 gunstig). Hieronder een
voorbeeld. Het advies is als volgt opgezet: van de locatie worden via weer API’s
(softwarekoppelvlakken) de voorspellingen opgehaald. Vervolgens wordt het weer
vergeleken binnen een tijdspannen van 5 dagen. Hoe hoger het cijfer, des te gunstiger zijn
de weersomstandigheden in de periode van 5 dagen voor uitrijden. De voorspelling wordt
dus uitgezet tegen de komende dagen. Het kan dus zo zijn dat bij zon, 19 graden en
windkracht 4 als een 8 uit de bus komt omdat de voorspelling voor 2 dagen later 30 graden
met windkracht 4 is. Deze laatste zou dan op een 4 uit kunnen komen. In vergelijking met
donker weer met weinig wind zouden de cijfers voor deze dagen op respectievelijk een 3 of
een 4 of een 1 uit kunnen komen. We hebben de berekeningen gebaseerd op het ALFAM
model van de WUR1. We nemen hier mee: (1) temperatuur (2) windsnelheid (3) nat / droog,
waarbij wordt gekeken of het volgens de voorspelling in de 3 uur (ervoor) heeft geregend.
Van dit model is een algoritme ontwikkeld dat onderstaande cijfers vervolgens berekend.

1

Ammonia volatilization from field-applied animal slurry - the ALFAM model. Sogaard, H.T.; Sommer, S.G.; Hutchings, N.J.; Huijsmans,
J.F.M.; Bussink, D.W.; Nicholson, F. (2002).
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Vervolgens moet de tank worden geselecteerd waarmee men wil gaan uitrijden. Een
gebruiker kan immers meerdere bemesters hebben. Hieronder een voorbeeld van de
tankselectie (links). Selecteert men de bemester dan ziet men de eigenschappen de
bemester. De bemester kan een bepaalde naam krijgen en heeft een bepaalde werkbreedte.
Eventueel kunnen ook kenteken en chassisnummers worden toegevoegd, die worden hier
niet getoond. In principe kan hier alles worden toegevoegd waar de gebruiker behoefte aan
heeft. De eigenschappen van de bemester kunnen in een webbrowser worden gewijzigd /
aangepast.
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Als de tank geselecteerd is dan moet vervolgens worden gekozen of een laadsessie gestart
moet worden of dat een uitrijdsessie gestart moet worden. Het kan immers zo zijn dat mest
een dag eerder geladen is. Gedurende een laadsessie worden de mestflow en -samenstelling
doorlopend gemeten en opgeslagen. De flow wordt met een flowmeter gemeten en de
samenstelling met een NIRS meter. Dit gebeurt op basis van 40 of meer metingen per
seconden die “gemiddeld” worden over de gehele meetperiode. Het NIRS systeem meet in
stappen van 8 seconden. Dus per minuut worden ongeveer 7 meetsessies uitgevoerd. Dit
zou men “near real time” kunnen noemen. Uit de accumulatie van de flowmetingen kan
achteraf worden bepaald hoeveel mest er tijdens een laadsessie is ingeladen. Alle
laadsessies bij een tank blijven opgeslagen zodat men ook kan terugzoeken. Hieronder zijn
screenshots te vinden van selecteren laden mest of selecteren mest uitrijden. Rechts staat
de lijst met uitrijdmomenten behorende bij “LTO Tank 1”.
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Onderstaande voorbeeld is het starten van een laadmoment. Heeft men een laadmoment
afgerond dan kan vervolgens worden gestart met uitrijden. Op basis van de gewenste
mestgift kan men vervolgens een uitrijdadvies krijgen voor de rijsnelheid (zie volgende
pagina). Een uitrijdmoment kan ook gestart worden vanuit de lijst met laadmomenten.
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Na het laden volgt een advies voor de flow/mestgift zodra met de rit gestart is. De mestgift
kan ingesteld worden op de bemestingscomputer. Een bemestingscomputer met
automatisch rijsnelheid aanpassing en/of sectie afsluiting kan hier vervolgens automatisch
op anticiperen. Noot: het “advies” is hier dummy data als voorbeeld.
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Het eindresultaat is een overzicht met laadmoment, uitrijdmoment, en overzichtskaartje.
Hoe groter de hoeveelheid mest toegepast, hoe roder het veld, zoals hieronder wordt
getoond. Mesthoeveelheden kleiner dan 1 m3/ha worden niet getoond en hoeveelheden
groter dan 70 m3/ha hebben een aanhoudende rode kleur.

1 m3/ha

35 m 3/ha

70 m3/ha

Met het overzicht kan men de rit controleren en verbeteren voor de toekomst. We hebben
interessante bevindingen gedaan tijdens de veldproef doordat we de informatie aan de
opbrengstmetingen hebben gekoppeld. Dit hebben we gedaan om een indruk te krijgen of
het van moment van uitrijden en het wel of niet mengen van mest met water invloed
hebben op de grasopbrengst (benutting van de mest).
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2.3 Beschrijving van het meetsysteem
Het meetsysteem bestaat uit een black box die op de bemester wordt gemonteerd. Deze
heeft GPS en mobiele internet. Op de black box is
A) Het NIRS systeem aangesloten. Deze zit
in het geval van het project
aangesloten op ingang voor mest. Dit is
tevens de uitgang voor mest en voor
het mestmengsel water en mest.
Hieronder een screenshot van de NIRS
meter in werking. In de kast bevindt
zich ook de black box. Het onderdeel in
de buis is de meetkop. Die komt in
contact met de mest. Het NIRS systeem
meet elke seconde 40 keer en heeft
meetsessies van ongeveer 8 seconden.
De berekening van de inhoud wordt
dus elke 8 seconden gemaakt. Met
NIRS kan niet het mestmengsel water en mest zinvol gemeten worden omdat we
daar geen voorspellingsmodel / ijklijn voor hebben.
B) Er zit een high end / kostbare

flowmeter van Krohne op aangesloten.
Deze zit op dezelfde buis als het NIRS
systeem. De Krohne flowmeter is
gebaseerd op elektromagnetische
technologie het is een zogenaamde
“magmeter”.
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C) Er is een low end flow meter
aangesloten op de ingang voor water.
Hier zit tevens een EC meter
aangesloten. Met deze laatste meten we
alleen maar, we laten de waardes niet
zien. De flowmeter voor water betreft
een flowmeter die gebaseerd is op
calorimetrische meettechniek. Anders
dan de magmeter wordt hierbij gewerkt
met de warmtecapaciteit van een
medium. Dit type flowmeter is een stuk
goedkoper dan de magmeter.
Na de sessies bij Temmink bleek dat tijdens het uitrijden de mest rondgepompt blijft worden
door de tank. Hierdoor registreert de flowmeter flow terwijl er niet wordt uitgereden. We
hebben hiertoe een low end flowmeter op de uitgang van de bemester gezet om de
gegevens te filteren maar dat zal in de toekomst geoptimaliseerd moet worden omdat de
nauwkeurigheid nog verbetering behoeft. Dit kan betekenen dat een geavanceerdere
flowmeter op dit punt moet worden geplaatst maar dan moet er ook plek voor zijn op
bemester. Dit zal onderzocht moeten worden.
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3. Verslag van het uitrijden
3.1 Dubbelink eerste sessie: uitrij advies op basis van verwachte
weersomstandigheden
Het onderstaande advies geeft aan dat “vandaag” , in dat geval 7 mei, het rond 17:00 (het
geplande uitrijdmoment) een relatief ongunstig moment is op die dag om uit te rijden. Het
cijfer wordt vergeleken met de volgende dag. Dus t.o.v. 8 mei is het relatief gunstig op basis
van de voorspelling van 7 mei. Dit verandert uiteraard wel (licht) van dag tot dag omdat dit
afhankelijk is van het actueel weer, ongeveer 3 uur vooraf bepaalt.

Weersvoorspelling van 7 mei

17

Hieronder staat de weersvoorpelling van 7 mei, daarbij is “vandaag” dus 7 mei. In
vergelijking met 7 mei is het absolute verschil een 1 (het cijfer “6” voor 7 mei t.o.v. het cijfer
“5” voor 8 mei.

Weersvoorspelling van 8 mei
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3.2 Dubbelink eerste sessie: mest uitgereden op 7 en 8 mei 2019
Dag 1: Dinsdag 7 mei 2019 gunstige weersomstandigheden







Uitrijden om 16:30 op basis van gunstige weersomstandigheden. Een deel met water
en een deel zonder water. Aandeel water op mest: 1 deel water op 2 delen mest.
Tijden 16:57 en 17:14. Cijfer 6. Voorspelling gaf aan weinig wind en nat 12.4 graden,
donker weer.
Ongeveer 5m3 via de watertank van Dubbelink
Mestgift 24m3 per ha
Vier stroken
Code 14 (rundveedrijfmest)

Rechts staat een screenshot van een
uitrijdmoment. Het geeft aan wanneer de start
is geweest van de rit en wanneer het einde.
Hoe veel mest is uitgereden. Een rit heeft ook
een laadmoment. De gegevens daarvan staan
eronder. Tevens is daar te zien wat de
mengverhouding water op mest is geweest en
wat de samenstelling van mest is geweest. Het
kaartje geeft aan waar een hoeveelheid mest
terecht is gekomen. De verticale lichte streep is
een gaspijp die destijds werd aangelegd. De
achtergrondkaart is een tijdje niet ge-update
want de kaart is afkomstige van een gratis
kaarservice genaamd “mapbox”. Verder is deze
normaliter heel goed bruikbaar. Bij Dubbelink
gaat het om een uitzonderingssituatie en
verder heeft het spoort van de pijpleiding,
buiten dat het wellicht wat vreemd oogt, geen
effect. De verticale, lichtgroene lijn geeft aan
dat de rit te vroeg is gestart, er is daar immers
geen mest uitgereden. Dit kan worden
opgelost door op de uitgang een flowmeter te
plaatsen zodat hij, ook bij foutief bedienen van
de app, geen data toont als hij niet uitrijdt. De
rode delen op de kopakker kunnen aangeven
dat daar meer mest is uitgereden maar het kan
ook zijn dat de bemester daar heeft stilgestaan
of langzamer heeft gereden.
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Dag 2: Woensdag 8 mei bij “ongunstige” weersomstandigheden







Uitrijden met ongunstige omstandigheden, (een 6 t.o.v. een 5). Het was wederom
donker weer, het waaide iets minder.
Tijden 16:02 en 16:15.
Ongeveer 5m3 via de watertank van Dubbelink
Mestgift 24m3 per ha
Vier stroken
Code 14 (rundveedrijfmest)
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3.3 Dubbelink eerste sessie: weeg-en analysegegevens
In de onderstaande tabel is weergegeven op welk blok is uitgereden, wat het cijfer op die dag
was, of er water was toegevoegd, wat de opbrengstmeting is geweest kg/ha en ds.
Vervolgens is de berekening gemaakt naar de droge stof per hectare. Als laatste is
weergegeven wat het verschil is tussen de blokken. Wat niet mee is genomen is het NPK
gehalte, deze is stabiel over de ritten gebleken. Verder is ook de mestgift niet weergegeven,
ook die is stabiel over de uitrijdmomenten.
Blok Weers Water Opbrengst Opbrengst Gem. Opbrengst Opbrengst Opbrengst Opbrengst
cijfer
gras
gras
ds% droge stof droge stof gras geen
gras
(kg/ha)
(kg/ha)
(kg/ha)
(kg/ha)
water / ongunstig
Index
Index
wel water weer /
gunstig
weer
-17% (blok -18% (blok
1
6
Ja
4931
100
45,36
2237
100
1 t.o.v.
1 t.o.v.
blok 2)
blok 3)
-6% (blok
2
6
Nee
5750
117
44,30
2548
114
2 t.o.v.
blok 4)
+7% (blok
3
5
Ja
5819
118
46,26
2692
120
3 t.o.v.
blok 4)
4
5
Nee
5417
110
47,60
2578
115

3.4 Dubbelink eerste sessies: conclusies
Het valt op basis van de opbrengstmetingen op dat blok 1 in sterk contrast staat met de rest
van de blokken. Dit heeft zeer waarschijnlijk te maken met het feit dat dit de kopakker is. Op
de kopakker treedt mogelijk verdichting op van de grond waardoor het gras minder goed
groeit. Achteraf had hier beter een ander blok voor gekozen kunnen worden aangezien nu
blok 1 nu niet goed met de andere blokken vergeleken kan worden. Kijken we naar blok 3 en
4 dan is daar te zien dat water en mest een licht verhoogde opbrengst oplevert ten opzichte
van alleen mest: 4.5%. Kijken we naar goede weersomstandigheden t.o.v. van minder goede
(blok 2 t.o.v. van blok 4), dan is het verschil minimaal (1%). Dit kan mogelijk te verklaren zijn
door het geringe verschil in weersomstandigheden (het verschil tussen het cijfer “5” en “6”)
Doordat we met een kopakker te maken hebben is het verschil tussen blok 1 en blok 3 niet
representatief, 17% is ook erg veel. We hebben met dezelfde mestsoort uit dezelfde put
uitgereden.
Aanvullende informatie
We hebben tijdens deze sessie de mest ook bij de laboratoria Eurofins en Dumea laten
analyseren. De uitslagen zijn redelijk in lijn met de uitslagen van de NIRS sensor, afgezien van
Kali. Let op dat de NIRS een gemiddelde uitslag over de gehele lading berekent en het lab
slechts een momentopname is. NIRS heeft een grotere analysefout (want nat chemisch is
nauwkeurig) maar het lab heeft een grotere bemonsteringsfout door de beperkte steekproef.
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3.5 Dubbelink tweede sessie: uitrij advies op basis van verwachte weersomstandigheden

Weersvoorspelling van 12 juni

25

Weersvoorspelling van 13 juni
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3.6 Dubbelink tweede sessie: mest uitgereden op 12 en 13 juni 2019
Dag 1: woensdag 12 juni







Uitrijden met gunstige omstandigheden.
Tijden 13:45 en 14:12. Cijfer 5.
Ongeveer 5m3 via de watertank van Dubbelink
Mestgift 24m3 per ha
Vier stroken
Code 14 (rundveedrijfmest)
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Dag 2: donderdag 13 juni






Uitrijden met ongunstige omstandigheden tussen 10:09 en 10:23, Cijfer 1 , veel wind
en zon. De voorspelling klopt met praktijk.
Ongeveer 5m3 via de watertank van Dubbelink
Mestgift 24m3 per ha
Vier stroken
Code 14 (rundveedrijfmest)
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3.7 Dubbelink tweede sessie: weeg-en analysegegevens
Blok Weers Water Opbrengst Opbrengst Gem. Opbrengst Opbrengst Opbrengst Opbrengst
cijfer
gras
gras
ds% droge stof droge stof gras geen
gras
(kg/ha)
(kg/ha)
(kg/ha)
(kg/ha)
water / ongunstig
Index
Index
wel water weer /
gunstig
weer
+11%
-26% (blok
111
(blok 1
1
5
Ja
3389
111
56,60
1918
1 t.o.v.
t.o.v. blok
blok 2)
3)
128
+21%
(blok 2
2
5
Nee
4278
140
51,50
2203
t.o.v. blok
4)
100
-16% (blok
3
1
Ja
3055
100
56,50
1726
3 t.o.v.
blok 4)
4
1
Nee
3542
116
58,00
2054
119

3.8 Dubbelink tweede sessie: conclusies
Wederom is een groot verschil te zien tussen blok 1 en blok 2 doordat blok de kopakker is.
Kijken we naar blok 3 en 4 dan valt het erg op dat water en mest juist geen verbetering heeft
gegeven. Mogelijk valt dit te verklaren doordat de weersomstandigheden zeer ongunstig zijn.
Verder is, net als bij de eerste sessies, een verschil in opbrengst te detecteren tussen gunstig
en ongunstig weer. Dit keer is het verschil groter dan bij de eerste sessie namelijk 11%. Het
verschil tussen het weer was ook groter namelijk het cijfer “1” t.o.v. het cijfer “5”. Bij de
eerste sessies was het verschil in weer het cijfer “6” t.o.v. “5. Tijdens de sessies is
rundveedrijfmest uit dezelfde put uitgereden.
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3.9 Temmink: uitrij advies op basis van verwachte weersomstandigheden

Weersvoorspelling van 4 juni
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Weersvoorspelling van 7 juni
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3.10 Temmink: mest uitgereden op 4 en 7 juni 2019
Dag 1: Dinsdag 4 juni 2019






Uitrijden met gunstige weersomstandigheden tussen 09:57 en 10:30. Cijfer tussen 8
en 7.
Ongeveer 5m3 via de watertank van Temmink
Mestgift 15m3 ingesteld, ongeveer 14m3 in de praktijk
Vier stroken
Code 14 (rundveedrijfmest)
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Dag 2: Vrijdag 7 juni






Uitrijden met ongunstige omstandigheden. Tijden 14:26 en 14:41 en Cijfer 3 (veel
wind, zonnig). De voorspelling klopt.
Exact 5.3m3 water via de weegbrug.
Mestgift 15m3 ingesteld, ongeveer 14m3 in de praktijk
Vier stroken
Code 14 (rundveedrijfmest)
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3.11 Temmink: weeg-en analysegegevens
Bij Temmink is het droge stof gehalte van het gras niet vastgesteld en dat is dus ook niet
opgenomen in onderstaande tabel.
Blok Weers Water Opbrengst Opbrengst Opbrengst gras
cijfer
gras
gras
Geen water /
(kg/ha)
(kg/ha)
wel water
Index
+17% (blok 1
1
7,5
Ja
2833
157
t.o.v. blok 2)
2

7,5

Nee

2421

135

3

3

Ja

1800

100

4

3

Nee

2087

116

Opbrengst gras
gunstig weer /
ongunstig weer
+57% (blok 1
t.o.v. blok 3)
+16% (blok 2 t.o.v.
blok 4)

-14% (blok 3
t.o.v. blok 4)

Onderstaande tabel geeft weer wat er qua samenstelling op het land terecht is gekomen.
Hier kunnen geen noemenswaardige conclusies getrokken worden op basis van de
nutriënten, zoals te zien is. Dit komt door de geringe variatie in de samenstelling.
Blok

N
P
g/kg g/kg

K
g/kg

Water%

N
% mix

P
% mix

K
% mix

1

1,3

3,1

4,7

Ca. 37,5%

0,82

1,94

2,94

2

1,2

2,8

4,9

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

3
4

1,3
1,2

3,1
2,8

4,7
4,9

33%
n.v.t.

0,87
n.v.t.

2,08
n.v.t.

3,15
n.v.t.

3.12 Temmink: conclusies
Bij Temmink is bij de eerste ritten een groot verschil te zien tussen water en geen water
(17%). Het valt op dat dit verschil er ook is bij het derde en vierde blok, maar dan
omgekeerd. Net als bij Dubbelink lijkt ongunstig weer een averechts effect te hebben op de
(aangenomen) gunstige werking van water toevoegen aan mest. Wat verder wederom te zien
is, is dat uitrijden met gunstig weer een groot verschil oplevert ten opzichte van uitrijden met
ongunstig weer (57% meer en 16% meer), hoewel het percentage 57% wel opvallend hoog is.
We hebben met dezelfde mestsoort (code 14) uit dezelfde put uitgereden. Wat ook mee kan
spelen is dat de benutting verschillend kan zijn als er drie dagen tussen de uitrijdmomenten
zit. Mogelijk dat hierdoor schade bij aanwenden is ontstaan. Hier speelt dus mogelijk een
tijdsfactor mee.
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3.13 Algehele conclusies veldproef
Beschouwen we alle uitrijdmomenten en vergelijken we de gewasopbrengst van water en
geen water en gunstig en ongunstig weer met elkaar dan zijn de conclusies op basis van de
veldproef:




Er zijn vanuit deze veldproef aanwijzingen dat water en mest een betere
gewasopbrengst als resultaat heeft maar de resultaten zijn niet eenduidig. Verder lijkt
het effect te worden beïnvloed door het weer, zie onderstaande conclusie.
Er zijn aanwijzingen dat het verschil tussen water en mest en alleen mest kleiner
wordt naarmate de weersomstandigheden slechter zijn.
Er zijn redelijk consistente aanwijzingen dat uitrijden bij gunstige
weersomstandigheden een betere gewasopbrengst als resultaat geeft.

We zien ten aanzien van het systeem (monitoringssysteem en de app) een aantal
verbeterpunten voor een eventuele toekomstige ontwikkeling. Deze zijn met name naar
voren gekomen tijdens de bespreking van het traject met de deelnemende
veehouderijbedrijven op 12 september 2019.







In het weersvoorpellingsmodel dat we gebruiken zou het goed zijn om ook
luchtvochtigheid op te kunnen nemen, dit is een eenvoudig te doen maar het zou
mooi zijn dat dit gestoeld is op wetenschappelijk kennis waar we op kunnen
voortbouwen.
De water en mestdosering zou idealiter nauwkeuriger bepaalt en toegediend moeten
worden. Dit zou kunnen door bijvoorbeeld een compartiment te hebben voor het
water en een compartiment met mest. Of zoals bij de sleepvoet: water en mest
tegelijkertijd toevoegen vanuit een centrale pomp. De pomp zou hier kunnen variëren
op basis van de metingen.
Ten aanzien van de app zou het mooi zijn dat het kaartje voor het uitrijden verder
verbeterd wordt. O.a. door; schaalverdeling 0 en 40 m3 te maken. Het is nu wat aan
de grove kant. 70 m3 per ha is geen praktijksituatie.
De melkveehouders zouden mogelijk wel een paar euro over hebben voor de app.

We stellen in het laatste hoofdstuk een aantal vervolgstappen voor.
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4. Vervolgstappen
In dit hoofdstuk zetten we kort uiteen wat mogelijke vervolgstappen kunnen zijn voor nader
onderzoek of nadere veldproeven. Verder geven we weer wat het commerciële perspectief
van de oplossing zou kunnen zijn.

4.1 Nader onderzoek/ toekomstige veldproeven
Hoewel door de WUR het voordeel van water en mest op de gewasopbrengst
wetenschappelijk is aangetoond, hebben wij het effecten niet duidelijk terug kunnen zien
tijdens de veldproeven. Wat wel naar voren is gekomen is dat de gewasopbrengst hoger ligt
naarmate mest is toegediend bij gunstige weersomstandigheden. De ammoniakuitstoot zou
daarbij lager kunnen liggen waardoor het gewas meer stikstof kan opnemen. Dit is een
interessant gegeven omdat uitrijden bij de juiste weersomstandigheden niets meer kost dan
uitrijden bij ongunstige weersomstandigheden (mogelijk belangrijke aspecten zoals brandstof
en praktische inzetbaarheid niet meegerekend). Het zou interessant zijn het
voorspellingsmodel2 dat is ontwikkeld en getest tijdens dit project, nog verder uit te testen in
de praktijk op de machine, waarbij gewasopbrengstmetingen worden gekoppeld aan het
moment van uitrijden. Hierbij zou onderzocht moeten worden of er een significante
correlatie is tussen ammoniakemissie en gewasopbrengst. Daarvoor moet een
representatievere, en dus meer uitgebreide, proef worden opgezet. Verder is het daarbij
interessant om ook een proef te doen met de reeds verboden sleepvoet. Wellicht dat
daarmee het positieve effect nog extra versterkt zal worden. Hierbij zou, net zoals in dit
project ook gewogen kunnen worden om de meeropbrengst in kaart te krijgen.

4.2 Perspectief van de oplossing
We hebben gedurende het project het systeem ontwikkeld met behulp van input van de
loonwerker en veehouder. We zien momenteel het grootste potentieel voor de
weersvoorspellingsmodule. Deze module werkt goed en is direct inzetbaar in de praktijk. De
gebruiker hoeft de locatie maar in te vullen en krijgt dan zijn lokale advies op de app
beschikbaar. De app is breed inzetbaar bij elke bemestercombinatie.
Verder zien wij ook perspectief voor het borgen van water en mest uitrijden. Het systeem
voorziet in de basis namelijk van een flowmeter die bij de ingang van water meet en die bij
de ingang van mest meet. Daarmee kan geborgd én eenvoudig aangetoond worden waar is
uitgereden. Tevens kan ook de dosering per hectare worden berekend van de nutriënten.
Gekoppeld aan een EC meter die borgt of er wel water wordt bijgemengd en geen dunne
drijfmest, zou dit mogelijk al kunnen worden toegestaan in de wetgeving. Hiermee heeft de
melkveehouder mogelijk een kostenefficiënt instrument in handen om nog te kunnen
uitrijden met de sleepvoet. Zoals bekend is vanaf 2021 uitrijden met de sleepvoet verboden,
ténzij er uitgereden wordt met 1 deel water op 2 delen mest (dus ca. 33% water), en hier
wordt ook op gehandhaafd. Zo zijn er ook al boetes uitgedeeld. Met het ontwikkelde systeem
heeft de veehouder een instrument in handen voor elektronische borging van mest uitrijden.

2 Waarbij gebruik is gemaakt van informatie van het wetenschappelijke artikel: “Ammonia volatilization from field-applied animal slurry the ALFAM model”.
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Mogelijk dat in een verder stadium ook de zodenbemester hier baat bij kan hebben omdat er
reeds stemmen opgaan om hier ook meer borging te gaan verlangen (denk aan het geluid
om daar ook NIRS te verplichten). Met de oplossing kan achteraf nauwkeurig worden
bepaald waar en hoe veel mest is uitgereden mits deze wordt doorontwikkeld. Net zoals bij
de sleepvoet zou dit dan een geschikte controleoplossing kunnen zijn. Mogelijk dat wij met
het bedrijf hier op inzetten om het verder door te ontwikkelen of delen ervan door te
ontwikkelen. Het e.e.a. is afhankelijk van de concrete eisen die gesteld worden aan een
dergelijke oplossing door de beleidsmakers.
Kijken we naar voordeel voor de bedrijfsvoering dan is het mogelijk interessant om verder te
verkennen of water en mest en plaats specifiek bemesten meer ruimte kan creëren voor de
melkveehouder. Met water en mest kan mogelijk beter bemest worden doordat vaker
bemest mag worden (de nutriëntengehaltes worden immers lager bij water toevoegen).
Verder is er met water minder vervuiling van het gras. Daardoor is het gras smakelijker voor
de koeien. Hierdoor hoeft er ook minder kunstmest te worden toegevoegd. Een eerste
berekening tijdens de bespreking met de melkveehouders leert dat dit een interessant
verdienmodel oplevert waardoor boeren bereid zijn om meer te betalen voor het vaker
uitrijden van mest. Een kilogram droge stof extra levert 14 cent op.
Het water zou eenvoudig kunnen worden toegevoegd door een bassin voor water toe te
voegen of door een mestbassin te gebruiken waar het regenwater in opgevangen wordt
zodat er niet onnodig beslag wordt gelegd op de hoeveelheid oppervlaktewater. Bij Fa.
Temmink heeft men nu bijvoorbeeld een bassin in gebruik waar mest in opgeslagen wordt.
Daar komt vanzelf regenwater bij, echter de hoeveelheid kan niet aangetoond worden. Dit
wordt anders als er een apart bassin voor water en een apart bassin voor mest wordt
aangelegd. Zo kan je eenvoudig mest en water combineren én aantonen dat de juiste
mengverhouding is gehanteerd.
Verder bleek uit de proeven dat bemesten op de kopakker eigenlijk geen zin heeft: de
opbrengst is minimaal. Wellicht dat er ruimte is om de mest die daar dan niet geplaatst
wordt beter te verdelen over het land. Daarnaast
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Bijlage 1: Foto’s van de proef
Dubbelink, eerste en tweede sessie en weging

7 mei de tank van dubbelink met water

8 mei het computersysteem van de combinatie van Te Riet
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8 mei op weg naar de uitrijdplek

8 mei mest inladen uit de mestput
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12 juni water ophalen

12 juni water overpompen

44

12 juni mest uitrijden bij “gunstig” weer

13 juni water overpompen
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13 juni uitrijden bij “ongunstig” weer

13 juni het NIRS systeem en de Black Box
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Weging eerste sessie door Delphy

Weging eerste sessie door Delphy
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Weging eerste sessie: het bedrijf van Dubbelink

Oprapen van het product
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Temmink

4 juni uitrijden

4 juni stroken
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7 juni het bedrijf van Temmink

7 juni uitrijden
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7 juni het mestbassin van Temmink

7 juni netjes uitrijden op het land
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