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Mestonderzoekers WUR bijeen in
spoedoverleg
comments: 20  views: 2314  label: Algemeen

Wageningen – Onderzoekers van de Wageningen UR zijn momenteel bijeen om de
resultaten van het onderzoek over ammoniakemissie te bespreken.

Bij het bovengronds bemesten komt veel
minder ammoniak vrij dan toe nu toe wordt
aangenomen. De uitkomst van het
onderzoek zou een bom leggen onder de
verplichting van boeren om hun mest te
injecteren. Dat berichtte de Telegraaf
afgelopen zaterdag.

De Telegraaf trekt de conclusie dat de
Nederlandse meetmethoden voor de
ammoniakuitstoot van mest niet blijken te
deugen. De krant baseert zich op een
onderzoek van WUR-studente Ciska
Nienhuis. Zij deed vorig jaar onderzoek bij
Klaas Wolters, melkveehouder in het
Groningse Winsum. Hij werkt met een

bemester die drijfmest uitrijdt en in de dezelfde werkgang water meegeeft.  Hierdoor is
de emissie-uitstoot veel lager dan wanneer er drijfmest wordt uitgereden zonder
toevoeging van water.

De onderzoekers die zich bezighouden met mest, zijn vanmiddag bijeen om te
bespreken welke onderzoeksresultaten met elkaar vergeleken moeten kunnen worden
en of daaruit kan worden opgemaakt.

Volgens Aalt Dijkhuizen, voorzitter van de Raad van Bestuur van de WUR is het
voorbarig om te concluderen dat 'al twintig jaar het mestbeleid is bepaald op onjuiste
aannames.' "We moeten geen appels met peren vergelijken. Een studente heeft haar
scriptie onlangs gepresenteerd over ammoniakemissie. Het onderzoek is gedaan op
basis van indirecte metingen bij een boer. We moeten eerst de zaken goed op een rij
krijgen en bekijken wat er klopt en wat niet. Vooralsnog is er niets aan de hand."
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