
Betonnen bunker voor opslag van dikke
fractie
Aangezien melkveehouders steeds vaker hun mest indikken om daarna te gebruiken als boxvulling, ontstaat er ook vraag
naar betonnen mestbunkers voor de opslag van dikke fractie.

Melkveehouders met diepstrooisel boxen hebben de keuze uit verschillende
materialen: stro (kort of lang), zand, biobedding of dikke fractie. Elk product heeft
zijn voor- en nadelen. Dikke fractie heeft als voordeel dat er minder mest hoeft
worden afgevoerd en dat er geen boxvulling meer hoeft worden aangekocht. De
dikke fractie wordt in laagjes in het ligbed aangebracht. Gezien het relatief
vochtige klimaat in Nederland moet de dikke fractie worden ingedroogd tot
ongeveer 40 procent droge stof, anders bestaat er gevaar voor meer optreden
van mastitis bij de melkkoeien.

Sleufsilowanden
Droog opslaan van de dikke fractie is daarom een vereiste om het materiaal als
boxvulling te laten slagen. Den Boer Beton adviseert melkveehouders - die dikke
fractie als boxvulling wensen - om een bunker te maken van sleufsilowanden.
Veel gebruikt zijn de sleufsilowanden van 2,64 m hoog met een voet (aan de
binnenzijde) van 1,50 m. Als er twee van zulke silowanden met de voeten tegen
elkaar worden gezet, ontstaat er een silo van 3,00 m breed, voldoende voor een
shovel of tractor met voorlader om er in te kunnen rijden.

De sleufsilowanden zijn voorzien
van het KOMO-certificaat,
hebben gladde wanden en zijn
maatvast. De betonsterkteklasse
is C53/65 en de milieuklasse is XA3. Om verzakken van de zware elementen te
voorkomen, wordt geadviseerd om een stevige fundatie te maken. Dit houdt in
een voldoende draagkrachtige ondergrond met een goed verdicht en vlak
afgereid zandpakket.

Bovenzijde afgedekt
In het voorbeeld op de foto zijn er twee keer twee sleufsilowanden achterelkaar
geplaatst met een afsluiting aan de achterzijde. De bovenzijde van de mestbunker
is voor ruim een derde afgedekt met een betonnen afdekplaat. Zo kan de shovel
of tractor met voorlader altijd de droge dikke fractie opscheppen.
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In de afdekplaat is een uitsparing gemaakt voor de
mestscheider die zich boven op het dak van de bunker
bevindt. Via een aanvoerleiding vanuit de mestput wordt
de mest aangevoerd. Na het scheiden verdwijnt de dunne
fractie in een andere put. Deze dunne fractie kan de
melkveehouder gebruiken als stikstofmeststof op zijn
land.
De dikke fractie valt na het scheiden direct door de
uitsparing in de afdekplaat in de bunker. Van hieruit wordt
de mest met een shovel of speciaal ontworpen
mestverspreidingskarren in de boxen gebracht.

Lees ook: Diepe mestput kan naar het museum

 

Mei 2014

Overname van Agrabeton-artikelen is toegestaan, mits voorzien van de juiste bronvermelding: www.agrabeton.nl 

http://cementenbeton.nl/agrabeton-artikelen/2201-diepe-mestput-kan-naar-het-museum
http://www.agrabeton.nl/

