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Toegekend op:

23 november 1993

Vervangt nummer:

n.v.t

Geldigheid voor het systeem:

Toegekend:

n.v.t.

Tot herroeping door het bestuur van de Stichting Groen Label

Naam van het systeem:

Mestopvang in beluchte mest en vervanging hiervan via een rioleringssysteem

Diercategorie:

Vleesvarkens

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

Korte omschrijving van het stalsysteem:
De ammoniakuitstoot wordt beperkt door de verse mest op te vangen in een vloeistoflaag van
beluchte mest van circa 10 cm. Het mengsel wordt dagelijks doormiddel van een
rioleringssysteem uit de stal verwijderd. Meteen daarna wordt nieuwe beluchte mest
toegevoerd zodat continu een vloeistoflaag van circa 10 cm aanwezig is.
Eisen aan de uitvoering:
a. Uitvoering van het mestkanaal:
In de vloer van het mestkanaal dienen, op een onderlinge afstand van maximaal 2 meter,
afvoerpunten naar de beneden de keldervloer gelegen riolering aanwezig te zijn. De vloer
dient glad afgewerkt te zijn.
b. Behandeling van het mengsel verse mest/beluchte mest:
- Voorscheiding, waardoor zand en zware 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.
Eisen aan het gebruik:
a. Er dient bij gesloten afvoer een laag van circa 10 cm vloeistof aanwezig te zijn in het
mestkanaal.
b. Éénmaal per dag dient de mest in het mestkanaal via het rioleringssysteem verwijderd te
worden. Meteen daarna dient nieuwe beluchte mest te worden toegevoerd.
Nadere bijzonderheden:
a. Het goed laten functioneren van het beluchtingsproces (inclusief nabezinking) vraagt
specifieke vakkennis. Het beluchtingsproces is een essentieel onderdeel omdat hierdoor het
ammoniakgehalte van de beluchte mest verlaagd wordt.
b. Controle op het goed functioneren van het systeem kan plaatsvinden door het
ammoniakgehalte van de beluchte mest in de nabezinking te bepalen:
- Het ammoniakgehalte dient lager te zijn dan 200 mg N per liter; een ammoniakgehalte hoger
dan 500 mg N per liter duidt op een onvoldoende functionerend beluchtingsproces. Met
zogenaamde sneltesten (strookjes) kunnen indicatieve metingen worden verricht.
- Éénmaal per kwartaal dient een laboratorium het ammoniakgehalte chemisch te
analyseren.
c. Bij de beluchtingsinstallatie dienen aanwezig te zijn een handleiding voor gebruik en een
overzicht van de dimensioneringsgrondslagen, beide te leveren door de leverancier.
d. De aanvrager gebruikt voor dit systeem de naam: IC-Vacumest® Systeem
Tekeningen:
Zie omme zijde voor een schematisch overzicht van de stal en een detailopname van het
rioleringssysteem
Aangevraagd door:
Inter Continental BV te Helmond, tel. 04920 - 45505.
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Variant : direkte afvoer noor behandeling
Omschrijving:

Mestopvang in en vervanging door
beluchte mest middels een
rioleringssysteem
Aangevraagd door:

Inter Continental B.V.
te Helmond

Datum Groen Label:

23-11-93
Behorende bij oanvroagnr.:

BB 93-11-011

