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Data voor het berekenen van ammoniakemissie uit de landbouw
Excretie is de uitscheiding van stikstof (N) en fosfaat (P2O5) door een dier. 
Met onderstaande data kan de excretie per dier in de stal of weide berekend 
worden volgens de methode van de Werkgroep Uniformering berekening 
Mest- en mineralencijfers (WUM)

De belangrijkste bronnen van ammoniakemissies uit de landbouw zijn stallen, mestopslagen, mest- en 
kunstmesttoediening aan gewassen en beweiding. Daarnaast zijn er enkele kleinere bronnen. Met onderstaande 
data kan de ammoniakemissie berekend worden met NEMA     : National Emission Model for Agriculture. De 
berekende emissies zijn te vinden op www.emissieregistratie.nl
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