
Groen Labelnummer: BB 94.02.013

Toegekend op: 3 februari 1994

Vervangt nummer: n.v.t. Toegekend op: n.v.t.

Geldigheid voor het systeem: Tot herroeping door het bestuur van de Stichting Groen Label

Naam van het systeem: Mest- en urineopvangsysteem met regelmatige afvoer naar een afgesloten mestopslag

Diercategorie: Nertsen

Korte omschrijving van het stalsysteem:

De ammoniakuitstoot wordt beperkt door de mest en urine op te vangen in mestgoten onder

de kooien en deze mest en urine tweemaal per dag af te voeren naar een gesloten

mestopslag.

Eisen aan de uitvoering:

De uitvoering is in hoofdlijnen als volgt:

a. De mestgoten bevinden zich in de vloer of zijn op een verhoging aangebracht.

b. De mestgoten dienen een rond profiel te hebben met een breedte van 30-40 cm.

c. De mestgoten dienen gemaakt te zijn van een glad, corrosiebestendig en niet-hechtend

materiaal (roestvast staal of kunststof).

d. De mestafvoer dient plaats te vinden middels een schuif.
Eisen aan het gebruik:

• Tweemaal per dag dient de mest in de mestgoten automatisch verwijderd te worden naar

een gesloten mestopslag.

• Het besturingssysteem dient een overzicht te kunnen geven van het aantal

schuifbewegingen gedurende de afgelopen zeven dagen.

Nadere bijzonderheden:

Dit mestafvoersysteem is reeds opgenomen in de Ecologische Richtlijn en wordt daarin

aangeduid als "dagontmesting met afvoer naar een gesloten put".

Tekeningen:

Zie omme zijde voor een schematisch overzicht van de stal en een detailtekening van het

mestgotensysteem.

Aangevraagd door:
Nederlandse Vereniging van Fokkers van Edelpelsdieren INFE) te Nederasselt,

tel, 08892-1980
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Omschrijving:

Mestopvangsysteem met regelmatige
afvoer voor nertsen.

Aangevraagd dpor:

Nederlandse Federatie van Fokkers
van Edelpelsdieren (N.F.E.)
te Nederasselt

Datum Groen Laböl:

03-02-94
Behorende bij aanvraagnr.:
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