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Lely Sphere

Geef waarde aan emissie, 
bemest met precisie
Lely Sphere is een stalsysteem voor het separeren van mineralenstromen 
en verwaarden van emissies. Het systeem scheidt mest en urine bij de 
bron, zet ammoniakemissie om tot waarde en creëert drie waardevolle 
meststromen. Je kunt deze gescheiden meststoffen inzetten voor 
precisiebemesting. Zo sluit je de mineralenkringlopen beter, reduceer 
je ammoniakemissie en verbeter je het stalklimaat.

 Circa 70% minder ammoniakemissie
Per 1 oktober 2021 is het Lely Sphere stalsysteem officieel erkend en opgenomen op de RAV-lijst 
(Regeling Ammoniak Veehouderij). De voorlopige emissiefactor voor het Lely Sphere systeem 
bedraagt 3,6 kg NH3 per dierplaats per jaar en betekent meer dan 70% reductie in emissies ten 
opzichte van een stal met een traditionele roostervloer waar dit 13,0 kg NH3 per dierplaats per jaar 
is. Als emissiebeperkend systeem onderscheidt Lely Sphere zich daarnaast door het hergebruik  
van de stikstof als kunstmestvervanger. 

 Gewassen optimaal bemesten
Het Lely Sphere systeem creëert drie meststromen: (1) minerale stikstof in het spuiwater van 
kunstmestkwaliteit geproduceerd door de N-Capture, (2) fosfaat en organische stikstof in de vaste 
mest en (3) kalium in de urine in de kelder. Door het toepassen van de drie meststromen kun je 
beter inspelen op de behoefte van de bodem en gewassen.

 Gezonder stalklimaat
Het scheiden van mest en urine en het ventileren van de kelders zorgt voor  minder ammoniak in 
de stal. Het afzuigen van mestgassen uit de kelders verhoogt de veiligheid omdat deze gassen niet 
meer ophopen in de mestkelder. De natuurlijke ventilatie in de stal blijft behouden en de koeien 
kunnen vrij de stal in en uit lopen. Dankzij de Discovery Collector heeft de stal een schonere vloer 
wat zorgt voor een verbeterde hygiëne en klauwgezondheid. Naast het verwaarden van mest zorgt 
Lely Sphere dus ook voor een gezond en veilig stalklimaat voor mens en dier. 

Hoe Lely Sphere werkt
De traditionele roostervloer wordt voorzien van RVS separatiestrips die mest en urine aan de bron 
van elkaar scheiden. De urine stroomt door de separatiestrips naar de kelder, terwijl de mest erop 
blijft liggen. De Lely Sphere N-Capture zuigt de mestgassen in de kelder en net boven de stalvloer af. 
Het filterpakket in de N-Capture vangt de ammoniak af en zet deze, met behulp van water en zuur, 
om in circulaire kunstmest. De Lely Discovery 120 Collector, zuigt regelmatig de vaste mest op, 
houdt de stalvloer schoon en voert deze vaste mest af naar een gekozen afstortplaats.


