
Secretariaat Stichting Groen Label
Groen Labelnummer: BB 98.10.066

Toegekend op: 29 oktober 1998 [^ R O E N

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

Geldigheid voor het systeem: Tot herroeping door het Bestuur van de Stichting Groen Label Postbus 70
„ 2280 AB Rijswijk

Naam van het systeem: Geperforeerde vloer met strooiseldroging

Diercategorie: Vleeskuikenouderdieren fax 070 4144702

Korte omschrijving van het stalsysteem
Onder het roostergedeeite ligt minimaal 10 cm boven de keldervloef een geperforeerde schijnvloer.
De arnmoniakuitstoot wordt beperkt door vanonder de schijnvloer continu lucht door de perforaties te
blazen, waardoor de mest die bovenop het rooster wordt gedeponeerd en op de schijnvloer valt, wordt
gedroogd.

Eisen aan de uitvoering:
1. De vleeskuikenouderdierenstal heeft een traditionele bovenbouw.
2. Het strooiseloppervlak verhoudt zich tot het roosteroppervlak als 30% staat tot 70% VHII ivji bruto

oppervlak, waarbij de legnesten tot het roosteroppervlak worden gerekend.
3. De geperforeerde schijnvloer

a. de geperforeerde schijnvloer en de ondersteunende constructie kunnen uitgevoerd worden met
verschillende soorten materiafen (kunststof/hout/metaal of combinaties daarvan), waarbij de con-
structie belastbaar moet zijn tot 400 kg/m2 (gewicht droge mest t veiligheidsmarge];

b. de beluchtingsruimte tussen de putbodem en de geperforeerde schijnvloer dient minimaal 0,10 meter
te bedragen;

c. de schijnvloer moet gelijkmatig zijn geperforeerd met een totaal luchtdoorlatend vloeroppervlak van
minimaal 20%. De vorm van de perforaties is niet relevant. De doorsnede van de openingen mag aan
de kortste zijde niet meer dan 5 millimeter bedragen;

d. de geperforeerde vloer moet in segmenten worden opgebouwd, waarbij de grootte van de segmenten
afhankelijk is van de methode van ontmesten;

e. voor aanvang van de ronde moet de bovenzijde van de geperforeerde vloer worden ingestrooid met
een laagje strooisel van minimaal 40 millimeter. Eventueel is op de laatste 1,0 meter van de kelder-
vloer ter hoogte van de buitenmuur geen geperforeerde vloer aanwezig (diti.v.m. uitmesting).

4. Beluchting van de geperforeerde vloer
a. voor de beluchting van de geperforeerde schijnvioer wordt stallucht gebruikt;
b. er moeten minimaa! twee beluchtingsventüatoren worden geïnstalleerd. In lotaal moet een

beluchtingscapaciteit met een debiet van minimaal 7 m3/dier/uur bij 90 Pascal worden geïnstalleerd;
c. de gekozen ventilatoren moeten hoge drukweerstanden kunnen overwinnen, minimaal 90 Pascal en

moeten worden aangestuurd middels een frequentieregelaar;
d. voor de positionering van de beluchtingsventilatoren zijn er verschillende uitvoeringsmogelijkheden:

- plaatsing aan beide uiteinden op de roosters;
- plaatsing verspreid over de roostervloer aan beide zijden van de legnesten of juist in lijn met de

legnesten, waarbij bij de laatste variant gekozen kan worden voor een centraal luchtkanaal onder
de legnesten van waaruit de lucht onder de geperforeerde schijnvloer geblazen wordt.

5. Putuitvoering onder roostergedeelte
Onder het roostergedeelte dient een put aanwezig te zijn om de mest gedurende een gehele productie-
periode op de daarin aanwezige geperforeerde vloer op te kunnen vangen en te drogen.
De totale ruimte tussen de perfovloer en het rooster dient minimaal 0,8 meter te zijn.

6. Drinkvoorziening
De drinkvoorzieningen (ronddrinkers ol drinknippels) dienen boven de roosters gepositioneerd te zijn.

Eisen aan het gebruik:
Het drogestof-gehalte van de mest moet minimaal 75% bedragen.

Nadere bijzonderheden:
1. Ter controle op het goed functioneren van het stalsysteem dient:

a. de vereiste minimale beluchtingscapaciteit/-debiet afleesbaar te zijn op de frequentieregelaar of
klimaatcomputer waarmee de beluchting wordt gestuurd;

b. het cumulatief aantal bedrijfsuren vanaf de start van de ronde van de beluchting op ieder moment
afleesbaar te zijn op de frequentieregelaar of klimaatcomputer waarmee de beluchting wordt
gestuurd;

c. het cumulatieve energieverbruik of opgenomen vermogen van de beluchtingsventilatoren vanaf de
start van de ronde op elk moment afleesbaar te zijn,

2. De gebruiker is zelf gebaat bij een goed functioneren van het systeem, aangezien het een positieve
invloed heeft op: de gezondheid van dier en mens, technische resultaten, de mestkwaliteit en de afzet-
kosten van de mest.

3. De aanvrager noemt het stalsvsteem "Perfosysteem voor Vleeskuikenouderdieren op gedeeltelijk
verhoogde roostervloer".

4. De beslissing van het Bestuur is genomen op basis van de door de aanvrager overlegde meet-
gegevens welke een gemeten emissie van 0,230 kg NH3 per dierplaats per jaar aangeven.

Tekeningen:
Zie ommezijde voor een schematisch overzicht van het stalsysteem met twee manieren van beluchting.

Aangevraagd door:
Cehave Voeders B.V. te Veghel, tel. 0413 382140.
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doorsnede A-A variant 1

doorsnede A-A varianl 2

doorsnede B-B beide varianten

! uitvoeringsvarianlen 1 en 2

1. Strooiselvloer (scharrelruimle)

2. Luchtinlaat

3. Mest

4. Hoges druk ventilatoren voor droging van
de mest

5. Beun (rooster)

6. Legnesten

7. Perto-vloer (schijnvloer)

8. Luchtkanaal / ruimle oncler Perto-vloer

Luchtstroom
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