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Tot herroeping door het bestuur van de Stichting Groen Label
Mestschuif met gecoate, hellende keldervloer en giergoot
Kraamzeugen (inclusief biggen tot spenen)

Korte omschrijving van het stalsysteem:

De ammoniakuitstoot wordt beperkt door het frequent en restloos verwijderen van mest uit
de kraamstal met behulp van een mestschuif.
Eisen aan de uitvoering:
a. Vloeruitvoering

De keldervloer onder de roosters heeft een afschot van circa 5% naar het midden, met daarin
een giergoot. Het geheel ligt onder een afschot van circa 1% naarde centrale gang toe. De
glad afgewerkte vloer dient voorzien te zijn van een epoxyhars coating.
b. Schuifuitvoering

De vloer wordt regelmatig schoongeschoven met een mestschuif die voorzien is van
kunststof schoonmaakstrips.
c. M e sta f voer

Afvoer van urine vindt plaats door de giergoot. Afvoer van mest vindt plaats met de
mestschuif, de afstort dient voorzien te zijn van een deugdelijk stankslot.
Eisen aan het gebruik:
• De mest dient minimaal vijf maal per dag uit de kraamstal verwijderd te worden.
• De eigenaar van de stal dienteen onderhoudscontract te hebben voorde coating en voorde
mestschuif.
• Het besturingssysteem dient een overzicht te kunnen geven van het aantal
schuifbewegingen gedurende de afgelopen zeven dagen.
Nadere bijzonderheden:
a. De beslissing van het bestuur is genomen op basis van door de aanvrager overlegde
meetgegevens, welke een gemeten emissie van 3,1 kg NH3 per dierplaats per jaar aangeven.
b. Het Groen Label geldt alleen voor kraamzeugen (inclusief biggen tot spenen) en niet voor
gespeende biggen.
Tekeningen:

Zie omme zijde voor een schematisch overzicht van de stal en een detailtekening van de
mestschuif.
Aangevraagd door:

Brouwers Stalinrichtingen B.V. te Leeuwarden, tel. 058-133641
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