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Vervangt nummer: BB 93.03.003 Toegekend op: 12 maart 1993

Geldigheid voor het systeem: Tot herroeping door het bestuur van de Stichting Groen Label
Naam van het systeem: Mestschuif met hellende vloer en giergoot in loopstal

Diercategorie: Melkvee

Korte omschrijving van het stalsysteem:
De ammoniakuitstoot wordt beperkt door het frequent verwijderen van de mest en
urine van de vloer en door het beperken van de met mest en urine besmeurde
vloeroppervlakte.

Eisen aan de uitvoering:
a. Vloeruitvoering

De vloer heeft een afschot van 2 a 3% naar de giergoot. De helling en de giergoot hebben
ten doei een snelle afvoer van urine te bereiken,
De vloer moet voldoen aan de eisen, zoals deze zijn vermeld in CUR aanbeveling 57
"Betonnen vloeroppervlakken voor ammoniakemissie-arme rundveestallen", oktober 1997.

b. Schuifuitvoering
De vloer wordt regelmatig schoongeschoven met een schuif. Deze schuif moet zorgen voor
voldoende en goede afvoer van de mest. De mest wordt afgevoerd naar een gesloten
mestopslag (conform HBRM 1991). H i f j r toe moet de schuif aan een aantal voorwaarden
voldoen:
schuif en vloer moeten goed op elkaar aangepast zijn. De schuif moet dus dezelfde V-vorm
hebben als de vloer en moet scharnierend worden uitgevoerd;

- het materiaal dat de eigenlijke reiniging moet uitvoeren, moet zo hard zijn dat het niet wijkt
bij obstakels. De schuif zal zelfstellend moeten zijn;
de uitloop (oppervlakte waar de schuif niet kan komen! moet zo klein mogelijk zijn;
tijdens de schuifbewegmg moet ook de giergoot gereinigd worden;
de frequentie van de schuif moet te regelen zijn.

c. Verkleinen emitterend oppervlakte
Het met mest besmeurde vloeroppervlak mag maximaal 3 m2 per koe bedragen. Dit
oppervlak omvat de loopgangen, doorlopen en de wachtruimte. Niet inbegrepen is het
vloeroppervlak van de melkstal en de terugloopgany. Uit onderzoek is namelijk gebleken
dat terugbrengen van het met mest en urine bevuilde oppervlak een verkleining van de
ammoniakemissie geeft.

Eisen aan het gebruik:
a. De mest dient minimaal vijf maal per dag van de vloer verwijderd te worden met de

mestschuif.
b. Een spoelsysteem is expliciet vereist, omdat de vloer soms te glad kan worden waardoor

de koeien kunnen uitglijden. Bij het spoelen dient een ammoniak-arme vloeistof gebruikt te
worden, bi jvoorbeeld hergebruikt spoelwater uit het melklokaal.

Nadere bijzonderheden:
a. Het Groen Label geldt alleen voor melkvee, niet voor jongvee.
b. Voor dit systeem geldt een emissiefactor van 4,4 kg NH3 per dierplaats per jaar.

Tekeningen:
Zie ommezijde voor een schematisch overzicht van de stal en een detailtekening van de
mestschuif.

Aangevraagd door:
DLV Rundveehouderij te Zwolle, tel. (038) 455 01 00

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

Ligboxenstal met dichte hellende
vloer met snelle gierafvoer
en mestschuif
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