
Mest- en Stalhygiëne

www.innoresult.nl

bio-mix
behulpzaam bij clostridia!

Invulling van een gepatenteerd Systeem:

Diergezondheid,  
Milieu beschermend en efficiënt
  Vertering starter Concentraat 

   (met „effectieve- Micro-organismen“ en  Zuurstof )

  Mestbom Verteringsteen (met „Zuurstof-Depot“)

  Stallofit Hygiënestrooisel

  Desifect Luchtfris

Het doel:
Het genereren van een hoogwaardige mest. 
 
Dit betekent voor U:  
 
• Een optimale plant verdraagzaamheid
• Mestkwaliteit op het ogenblik van aanvraag,  
  en verder Milieu verdraagzaam 
• Minimalisering van de emissies inclusief uitspoeling van de mineralen
• Gemakkelijk in gebruik
• Besparing van techniek, tijd, en vermindering van kosten

Uw resultaat:

• Geringere Ammoniak emissie
• Betere Stallucht door verminderde schadelijke gassen
• Hogere vloeibaarheid zonder koekvorming 
• Beperkt de overlast van vliegen en vliegenpoep
• Meer rust in de stal
• Verminderde ziekte overdragingen door het indammen van van pathogene  
   ziektekiemen zoals Clostridia.
• Gezondere dieren, beperkt de kosten en vraag naar geneesmiddelen  
   en veterinaire hulp 

Kluunvenneweg 5B 
7475 SE Markelo
tel +31 (0)74-2507530

info@innoresult.nl 
www.innoresult.nl
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Uw bio-mix bestaat uit:
Vertering starter Consentraat (met zuurstof )  1kg
Mestblok- mestbom  2x 0,6 kg en 3 kg 
Vloeibaar     5- 20 Liter
Stallofit Hygiënestrooisel  25 kg
Desifect- Luchtfris   1- 5 Liter

Dit mest- compostering systeem van BHZ is ideaal 
voor de volgende toepassingen van mest en mest-
verwerking:

Vertering starter- Concentraat
Optimaal voor de inzet in het mestkanaal. Één eetlepel 
Vertering starter op 10 liter water is toereikend voor 2,5 
m³ mest. Eén tot twee keer per week in het mestkanaal 
gieten op verschillende plaatsen. De dosering is volgens 
hoeveelheid van de mest (ongeveer 100 varkens (100 
kg produceren een 1m ³ mest per dag en ongeveer 20 
runderen ook (500 kg).

Verteringsteen- Mestbom
Dit product bevelen wij aan voor de mestkelders en put-
ten. Voor behandeling van de mestput en kelders is het 
mestblok XL (600g / deelbaar) toereikend.
Bij de inzet in mestkanalen kan dit mestblok in combina-
tie met de Vertering starter concentraat ingezet worden 
voor het verteringsproces. Aanvullend elke één tot twee 
weken een halve verteringsteen in de mest indrukken. 
Of een halve verteringsteen in acht tot tien liter water 
oplossen en gezamenlijk over de minder vloeibare mest 
gieten. 
6 Stenen zijn toereikend voor drie tot 4 maanden  
mestopslag van ca. 250m³.

Voor de silo en mestvijver is de mestbom XXL (3000g / 
deelbaar) geschikt. Indien een vooropslag voorhanden 
is adviseren we een halve tot één steen, afhankelijk van 
de circulatie snelheid en tijd. Is dit niet voorhanden of de 
inzet van het product niet mogelijk dan zou de verte-
ringsteen direct bij de mestinlaat geplaatst worden. Bij 
een volle mestsilo worden de halve of hele stenen op 
meerdere plaatsen toegevoegd.

Stallofit-Hygiënestrooisel
Dit product kan worden gebruikt voor vaste mest en 
vloeren met roosters. Het kan worden gemengd met  
de verteringsteen. Voor het doseren, moet de dage-
lijkse hoeveelheid van ruwe mest (verse mest, urine en 
stro mengsel) vastgesteld worden en per m³ 100 tot 
200gr. stallofit over de mestplaat gestrooid worden. 
Bij mestputten wordt aanbevolen 100 à 200 g /10 m² 
stallofit te verspreiden over de roosters.

Desifect- Luchtfris 
In een loopstal zou één tot twee keer per week per  
10 m²  Desifect luchtverfrisser gestrooid moeten 
worden voor meer ammoniak binding. Bovendien is dit 
product afhankelijk van de hoeveelheid ammoniak en 
giftige gassen waar het aan wordt blootgesteld en aan 
de hand daarvan één of twee maal per week toegepast.

Huidige mestverwerking
Hoe maak ik een efficiënte en hoogwaardige  
bemesting?

1. De doelstelling
Optimale plant verdraagzaamheid, milieuvriendelijk, 
Minimalisering van de emissies, inclusief de uitspoeling 
van de mineralen, eenvoudig in gebruik.

2. De economische mest- een relatief nieuwe  
procedure.
Op de eerste plaats van milieu- aspecten staat tegen-
woordig de oplossing tot vermindering van de ziekte-
kiemen, geuremissie en een aanzienlijke vermindering 
van de uitspoeling van nutriënten in het grondwater.

3. Voorbereiding voor: 
Geringere Ammoniak emissie, betere Stallucht,  
homogene mest, gelijkmatige verdeling van  
mineralen, minder overlast van vliegen, meer rust in de 
stal, verminderde overbrenging van ziekten. 

4. Afbraak, het beheer en de compostering
Dit composterend systeem creëert een milieuvriende-
lijke mest kwaliteit volgens de huidige stand van de 
wetenschap.


