Groen Labelnummer:

BB 94.04.018

Toegekend op:

7 april 1994

Vervangt nummer:

n.v.t.

Geldigheid voor het systeem:

Toegekend op:

n.v.t.

Tot herroeping door het bestuur van de Stichting Groen Label

Naam van het systeem:

Mestschuif met gecoate keldervloer

Diercategorie:

Kraamzeugen met biggen tot spenen

Korte omschrijving van het stalsysteem:
De ammoniakuitstoot wordt beperkt door het frequent en restloos verwijderen van mest uit
de kraamzeugenstal met behulp van een mestschuif.
Eisen aan de uitvoering:
De uitvoering is in hoofdlijnen als volgt:
a. Een (ondiepe) put onder de roosters
De lengte, breedte en diepte van de put kunnen variabel zijn, afhankelijk van de bestaande of
gewenste situatie. De mestafvoer vindt plaats via een afvoersysteem naar een gesloten
mestopslag.
b. Een Haglando-mestschuif
Een Haglando-mestschuif bestaat uit verzinkt en roestvrij staal met aan de onderkant een
kunststof strip. De mestschuiven zijn met elkaar verbonden door middel van een speciaal
gevormde verzinkte tandheugel.
c. Een vlak afgewerkte vloer
De vloer dient horizontaal te liggen, waardoor de mestschuif alle urine en faeces volledig kan
afvoeren. Een zeer vlak afgewerkte vloer is noodzakelijk om aankoeken en versmeren van de
mestte voorkomen en de Haglando-mestschuif ongestoord te laten functioneren. De
ervaring leert dat kleine oneffenheden geen bezwaar vormen. Wel dient de vloer over de
hele lengte van de schuif zeer vlak te liggen.
d. Een waterafstotende epoxyhars coating, aangebracht op de vlakke vloer
De waterafstotende epoxyhars coating zorgt er voor dat er geen vocht in de vloer trekt en
dat mestdelen zich niet of zo weinig mogelijk aan de vloer vasthechten. Mocht dit laatste
toch het geval zijn, dan is met een kleine hoeveelheid vocht in deze situatie de vloer na een
enkele schuifbeweging weer schoon te krijgen.
E isen aan het gebruik:
• De mest dient minimaal vier maal per dag uit de kraamzeugenstal verwijderd te worden.
• De eigenaar van de stal dient een onderhoudscontract te hebben voor de coating en voor de
mestschuif.
• Het besturingssysteem dient een overzicht te kunnen geven van het aantal
schuifbewegingen gedurende de afgelopen zeven dagen.
Nadere bijzonderheden:
De beslissing van het bestuur is genomen op basis van door de aanvrager overlegde
meetgegevens welke een gemeten emissie van 4,0 kg NH 3 /per dierplaats/per jaar aangeven.
Tekeningen:
Zie omme zijde voor een schematisch overzicht van de stal en een detailopname van de
mestschuif.
Aangevraagd door:
Dofra BV te Horst, tel. 04709-82532
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Omschrijving:

Mestschuif met gecoate keldervloer
voor de kraamzeugenstal met
biggen tot spenen.
Aongevroogd door.
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