
Groen Labelnummer: BB 95.10.030

Toegekend op: 24-10-1995

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: Spoelgotensysteem met dunne mest

Diercategorie: Guste en dragende zeugen

Korte omschrijving van het stalsysteem:

De ammoniakuitstoot wordt beperkt door de verse mest op te vangen in een gotensysteem

onderde roosters en deze mest twee keer per dag met de dunne mestfractie uit de stal te

spoelen.

Eisen aan de uitvoering:

De uitvoering is in hoofdlijnen als volgt:

a. Gatensysteem

De goten dienen:

- het gehele roosteroppervlak te omvatten zodat er vanuit de mestkelder geen ammoniak naar

de stal ontwijkt

- gemaakt te zijn van een glad, corrosiebestendig en niet-hechtend materiaal (roestvast staal

of kunststof)

- een wandhelling te hebben van 60 graden en een diepte van minimaal 20 cm en maximaal 60

cm. De hoek van de bovenzijde moet scherp zijn en de bodem van de goten dient gelijkmatig

afgerond te zijn.

- aan het ene uiteinde voorzien te zijn van een enigzins verdiept gelegen afsluiter/sifon per

goot of gotensysteem, terwijl aan het andere uiteinde door middel van een spoelpomp de

dunne mestfractie binnenkomt

b. Behandeling van de uit de stal gespoelde mest

- Door gebruik te maken van natuurlijke bezinking in de mestopslag wordt een dunne

mestfractie verkregen waarmee de goten gespoeld worden.

f isen aan het gebruik:

a. Twee maal per dag dient de mest in de goten verwijderd te worden door het openen van de

afsluiters en te spoelen met de dunne mestfractie.

b. De dunne mestfractie mag maximaal 5% droge stof bevatten.

Nadere bijzonderheden:

a. Controle op het goed functioneren van het systeem dient gewaarborgd te zijn door het

plaatsen van een urenteller op de spoelpomp.

b. Controle op het goed functioneren van het systeem is verder mogelijk door visuele inspectie

van de goten, deze mogen maximaal 10 cm mest bevatten.

c. De beslissing van het Bestuur is genomen op basis van de door de aanvrager overlegde

meetgegevens welke een gemeten emissie van 2,5 kg NH3 per dierplaats per jaar aangeven.

Tekeningen:

Zie ommezijde voor een schematisch overzicht van de stal en een detailtekening van het

spoelgotensysteem.

Aangevraagd door:

Hendrix'Voeders BV te Boxmeer, tel. 0485-589911
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