
‘Rooster bevochtiging’



Opgedroogde mest op de roosters is één van de grootste 
rivalen van de mestrobot of roosterschuif. Het is mogelijk om 
de robot te voorzien van watertanks en sproeiers, maar deze 
heeft een beperkte watervoorraad. Daarnaast is het uitglijden 
van koeien op vervuilde en gladde roosters ook een risico.

 
Wij leveren beregeningssystemen met een constante 
watertoevoer op maat, waardoor het systeem efficiënt 
en milieuvriendelijk is.  
Een sproeicomputer zorgt ervoor dat er meerdere  
secties per dag kunnen worden bevochtigd. Het tijdstip 
wordt per sectie eenmalig ingesteld zodat er verder niet 
meer naar omgekeken hoeft te worden. Mede door 
dit systeem is er een minimaal waterverbruik en dat 
scheelt behoorlijk in de kosten. De sproeitijden zijn 
eenvoudig af te stemmen op de mestrobot.  
 
Door een systeem op maat blijven de boxen en  
voergang droog. Dit werkt ook bij smalle roostergangen. 
De druppels weken de vastgekoekte mest los, waardoor 
uw mestrobot de roosters probleemloos kan reinigen. 
Koeien hebben hier veel gemak van en de verkoeling 

van het systeem gaat hittestress tegen.



Voordelen van onze systemen 

• Eenvoudige zelf montage of aan laten leggen door  
 professionals
• Milieuvriendelijk systeem 
• Automatische besturing
• Boxen blijven droog
• Minimaal waterverbruik, water en mest worden zo niet  
 overbodig met elkaar vermengd.
• Lage investering

• Voor bestaande en nieuwe stallen
 

 
 

 
Maatwerk 
Voor elke situatie is een passende oplossing. Rooster 
bevochtiging geeft niet alleen u, maar ook uw koeien veel 

gemak.



Kiest u voor een handmatig of geautomatiseerd systeem?  

Het systeem is bestuurbaar door handmatig een kogelkraan open 
te draaien of u kunt gebruik maken van een sproeicomputer. Deze 

computers kunnen eenvoudig worden ingesteld, zodat de roosters 
automatisch beregend worden. U kunt er zelfs voor kiezen om 

per stal of sectie van een stal te sproeien.  
 
Deze geautomatiseerde systemen zorgen dat er nooit te laat 
wordt gesproeid of compleet wordt vergeten. Daarnaast is er 

ook een mogelijkheid om de instellingen vanaf een telefoon 
of iPad aan te passen, waardoor u met 1 druk op de knop de 

beregening kunt stoppen en starten.

Handmatig of geautomatiseerd?



Voor stallen welke niet vorstvrij zijn heeft het 
beregeningssysteem jaarlijks onderhoud nodig.  
 
Dit bestaat uit het winterklaar maken van het systeem. Blaas 
met een compressor de lucht uit het leidingwerk, zodat dit 
niet kan bevriezen en sluit de watertoevoer af.  
 
Voor stallen die wel vorstvrij zijn is er geen direct onderhoud 
nodig. In het voorjaar kan alles simpelweg weer aangezet 
worden. 

Wilt u niet omkijken naar het beregeningssysteem? Geen 
probleem, neem contact met ons op en wij regelen het 

voor u!

Onderhoud



Contact

Postadres:
Doesburgseweg 3

7031 AN Wehl

085 022 00 43

info@mijn-tuinberegening.nl

Kantoor:
Voltastraat 20B

7006 RV Doetinchem


