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omsc/!r//y/n<? i/an Aef

De ammoniaküitstoot wordt beperkt door de verse mest op te vangen in een vloeistoflaag van

beluchte mest van circa 10 cm. Het mengsel wordt minimaal l maal per drie dagen uit de stal

verwijderd. Meteen daarna wordt nieuwe beluchte mesttoegevoerd zodat continu een
vloeistoflaag van circa 10 cm. aanwezig is.

f/se/7 aan de u/fyoer/ng.
3. L'/fyoer/ng Man /?ef mesf/ranaa//

Het mestkanaal dient geschikt te zijn om spoelvloeistof (=beluchte mest) vast te houden en
tijdens het spoelen het mengsel van betuchte mest en verse mest goed af te voeren en te
vervangen door schone spoelvloeistof.

6. 3e/?ande//ng t/an /lef mengse/ !/erse mest/Ae/uc/ife mesf;

- Voorbehandeling met behulp van poly-electroliet en een trommelzeef, waardoor zand en

organische bestanddelen uit het mengsel verwijderd worden.

- Beluchting, waarbij het "actief slib" ammoniak omzet. Als gevolg daarvan daalt het

ammoniakgehalte in de vloeistof.

- Nabezinking, waarbij het "actief slib" bezinkt en de bovenstaande laag beluchte mest naar
het mestkanaal terug wordt gepompt.

f /sen aan /?ef geóru.'Vr.
a. Er dient bij gesloten afvoer een laag van minimaal circa 10 cm. vloeistof aanwezig te zijn in

het mestkanaal.
b. Minimaal éénmaal per drie dagen dient de mest in het mestkanaal verwijderd te worden.

Meteen daarna dient nieuwe beluchte mest te worden toegevoerd.
c. Alle processtappen dienen geheel geautomatiseerd te verlopen.

/Vat/ere

a. Het goed laten functioneren van de voorbehandeling met poly-electroliet en het

beluchtingsproces (inclusief nabezinking) vraagt specifieke vakkennis. Bij de behandeling

met poly-electroliet wordt organische stof gebonden waardoor het daarop volgende

beluchtingsproces efficiënter verloopt. De voorbehandeling is nodig omdat hierdoor het

ammoniakgehalte van de mest verlaagd wordt.
b. Controle op het goed functioneren van het systeem kan plaats vinden door het

ammoniakgehalte te bepalen van zowel de beluchte mest in de nabezinking (eis: lager dan
100 mg N/l) als van het mengsel wat uit de stal terugkomt )eis: lager dan 1200 mg N/l). Met
zogenaamde sneltesten (strookjes of cuvetten) kunnen indicatieve metingen worden verricht.
Eenmaal per kwartaal dient een laboratorium het ammoniakgehatte chemisch te analyseren.

c. Bij de voorbehandelingsunit en de beluchtingsinstatlatie dienen aanwezig te zijn een
handleiding voor gebruik en een overzicht van de dimensioneringsgrondslagen, beide te
leveren door de leverancier.

d. De eigenaar van de stat dient een onderhoudscontract te sluiten met de leverancier.

e. De emissiefactor van dit stalsysteem bedraagt 1,4 kg NK per dierplaats per jaar.

Zie ommezijde voor een schematisch overzicht van de stal en de voorbehandelingsunit en

beluchtingsinstallatie.
(/oor.

Farmex Milieutechniek B. V. te Drachten tel. 05120-18181

De emissiefactor van ammoniak is gewijzigd. De correcte emissiefactor vindt u in de geldende Rav.



nr

B

Platteq

Alternot'even van
gedeeltelijk rooster.

A

7/
! i

s

/
3 ge eiaingspfof e!cn

Spoelkonolen drsn. B — 8

i i i
Drsn. A- A

i
afsluiter/^

Rioleringssysteem drsn. B-B

1 speelhuis i ia-fj-
Drsn. A-A ^

i
_E
U - spoelgo en

Spoelqoten drsn. B-B

4 speelhuizen

Drsn. A- A

i
spoe!&u!zen !

Verdrinanos sooelsysteem drsn. 3 — B

i
Drsn. A — A

i
Omschrijving:

Mestopvang in en spoeten met
betuchte spoeKdoeistof voor
v^eesvarkens

Aongevroogd door:

Milieutechniek Farmex bv
te Drachten

Datum Groen Labe):

13-04-95
Behorende bij aonwoognr:

BB 93. 11. 011 /
A 95.04.024




