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Naam van het systeem:

Compactbatterij met afvoer naar een gesloten mestopslag (twee maal per dag afvoer)

Diercategorie:

Legkippen en opfokhennen

Korte omschrijving van het stalsysteem:
De ammoniakuitstoot wordt beperkt door twee maal per dag de geproduceerde mest uit de
stal te verwijderen.
Eisen aan de uitvoering:
De uitvoering is in hoofdlijnen als volgt:
a. op de batterijen waarin zich de legkippen cq. de opfokhennen bevinden (uitgezonderd de
bovenste batterij), liggen platen. De mest wordt twee maal per dag, tijdens het vullen van de
voergoot, van deze platen geschoven met behulp van schuiven die aan de voerhopper zijn
bevestigd.
Deze platen dienen van een glad en niet hechtend materiaal vervaardigd te zijn. De mest valt
tussen de batterijen door op een mestband onder de onderste batterij.
De mest valt van de onderste batterij direct op deze mestband.
b. De mest wordt met behulp van de mestbanden uit de stal verwijderd en vervolgens
opgeslagen in een afgesloten mestopslag (conform HBRM 1991).
Eisen aan het gebruik:
De mest dient twee maal per dag met behulp van de mestbanden uit de stal te worden
verwijderd.
Een pulsteller op de mestbanden onder de batterijen dient een overzicht te kunnen geven van
de afdraai-frequentie van de mestbanden gedurende de afgelopen zeven dagen.
Nadere bijzonderheden:
Voorgesteld zal worden dit stalsysteem op te nemen in de Uitvoeringsregeling Interimwet
Ammoniak en Veehouderij en als emissiefactor daarbij te hanteren (in kg NH3 per dierplaats
per jaar):
- 0,020 kg NH3 voor legkippen, ouderdieren en grootouderdieren van legrassen:
- 0,011 kg NH3 voor opfokhennen en -hanen van legrassen, jonger dan circa 18 weken.
Tekeningen:
Zie ommezijde voor een schematisch overzicht van de stal en een detailtekening van de
batterijen met de daarop liggende platen.
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