
DYNAMIC AGRO CLEANING
Gezondere en betere omstandigheden 

voor dier, mens & milieu.

GOAT SUPPORT HOLLAND BV 
is officieel dealer van 

Animal Life Plus 



Automatisch Vernevelsysteem
▪ Volledig automatisch
▪ 100% natuurlijke grondstoffen (bacterieculturen)
▪ 4 á 6 maal daags verneveling
▪ Computer gestuurd, 70 bar druk
▪ 1 pomp voldoet voor meerdere stallen
▪ Reductie van geur, stof en ammoniak.



Het concept

Innovatief, duurzaam en milieuvriendelijk

1. Clean
Krachtige reiniger met dieptewerking voor het grondig aanpakken en 
verwijderen van organische vervuiling. De vervuiling wordt afgebroken door 
de oppervlakte-actieve werking, ondersteund door een scala van micro-
organismen die doorwerken: óók na de reiniging.

2. Starter
Geconcentreerde starter vloeistof op basis van micro-organismen. De micro-
organismen zorgen, in combinatie met de andere producten uit deze serie, voor 
een gebalanceerde stalomgeving. Ideale kickstart voor een goede basis in de stal 
of mest(put).

3. Spray
Continue reinigingsmiddel voor stalgebruik. Een uitgekiend scala aan micro-
organismen breekt geurstoffen en vervuiling af door zich aan de kern van de 
vervuiling te hechten. Het draagt bij aan een verbetering van de luchtkwaliteit, 

beperking van onprettige geuren en fijnstof.



Proefopzet Geitenhouderij
▪ September 2018 gestart bij eerste geitenhouder (600 melkgeiten)

▪ Complete bedrijf uitgerust met automatisch vernevelingsysteem. 

▪ Geitenstal, lammerenstal en wachtruimte

▪ Viermaal daags 30 seconden vernevelen

▪ Bij het uitmesten gebruik maken van de “Clean en Starter”

▪ Iedere twee weken ammoniakmetingen verrichten in de 
verschillende ruimtes.

▪ Inmiddels meerdere installaties in geitenstallen operationeel





Eerste meetgegevens Geiten
aanpassing installatie

Installatie uit i.v.m. vorst



Eerste meetgegevens lammeren



Dit is hét systeem wat naadloos 
aansluit op een duurzame 
geitensector!

▪ De stallen kunnen open blijven

▪ Ontkracht de indruk op intensieve veehouderij

▪ Straalt een vriendelijk en duurzaam imago uit

▪ Pakt het probleem bij de bron aan

▪ Toepasbaar op elk stalsysteem



Bedankt voor uw aandacht.

Aan onze desk staan wij u graag te woord voor 

eventuele vragen


