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Diercategorie:  

P-6 Slachtkuikens 

PAS-code:  

PAS P-6.1 

Naam van het systeem:  

Voorgedroogde ingekuilde snijmaissilage als strooisel  

Emissiereductie:  

40% 

 

Werkingsprincipe 

De daling in ammoniakemissie wordt behaald door het gebruik van voorgedroogde ingekuilde 

snijmaissilage als strooisel. Dit strooiselmateriaal heeft een lagere pH dan de traditioneel gebruikte 

strooiselmaterialen waardoor de vorming van ammoniak wordt geremd. 

 

Uitvoering van de maatregel 

Eisen aan het gebruik 

a) Per ronde wordt, ofwel 

i. bij het begin ervan, minimaal 0,8 kg/m2 voorgedroogde ingekuilde snijmaissilage met 

minimaal 85% DS aangebracht;  

ofwel 

ii. minimaal 1,5 kg/m² ingekuilde snijmaïssilage (35-40% DS) aangebracht en in de stal 

verder gedroogd tot minimaal 85% DS. De kuikens worden pas opgezet als de 

snijmaissilage voldoende droog is (minimaal 85% DS).  

b) Er wordt geen ander type strooisel in de stal gebracht. Indien bijgestrooid dient te worden, 

wordt hiervoor ook voorgedroogde ingekuilde snijmaissilage (minimaal 85% DS) gebruikt. 

c) Om verzekerd te zijn van een emissie reducerende werking moet de snijmaissilage tenminste 

2 maanden ingekuild zijn geweest en een pH hebben van kleiner dan 4,3. 

 

Controle van de maatregel 

a) De totale hoeveelheid aangekochte snijmaissilage per jaar wordt aangetoond met behulp 

van facturen van de leverancier. In het geval van eigen maisteelt moeten de beteelde 

percelen aan de hand van de verzamelaanvraag worden aangetoond. 
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b) De landbouwer houdt een logboek bij waarin de opzet- en afleverdata van de vleeskuikens 

worden genoteerd, alsook de leveringsdatum, de hoeveelheid aangekocht strooisel en het 

drogestofgehalte. De facturen (met hierop de leverdatum, de hoeveelheid en het 

drogestofgehalte) worden als bewijs toegevoegd aan het logboek.  

c) De gegevens in het logboek moeten tenminste 5 jaar worden bewaard. 

d) De pH van de op het bedrijf aanwezige kuilen moet lager zijn dan 4,3. De kuilen zijn buiten 

het moment van inkuilen volledig afgedekt.  

 

Emissiereductie 

Bij toepassing van deze maatregel kan men een reductie in ammoniakemissie in rekening brengen 

van 40 %. 


