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Beste Relatie, 
 
Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief. Met onze nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte 
van belangrijke wetenswaardigheden en nieuwsfeiten op het agrarisch gebied. Onze 
nieuwsbrief verschijnt eens per kwartaal. 
 
 
 
 
 
Voor gras en bouwland bemesting beschikken wij over 4 mesttanks van 10,14,16 en 20 m³ 
De 20 m³ Slootsmid / Schuitemaker tank is van vele moderne gemakken voorzien. 
 

✓ AGR/GPS Wegen en monsteren.    
✓ Uitschuifbare as. 
✓ Bandrukwisselsysteem. 
✓ Pomp van 8,5 liter per minuut. 
✓ 10 duims zuigarm met turbovuller.  
✓ Gras en bouwland injecteur.  

 
 
 
 
 

Zorg ervoor dat uw percelen op tijd worden bekalkt voor een goede 
opbrengst en bodemvruchtbaarheid. Wij kunnen u Calhix Flow 
aanbieden.  
 
Calhix Flow is een innovatieve en vloeibare kalkmeststof op basis 
van natuurlijk krijt.  

 
 
 
 
 

Teelt u mais op oud grasland? Houd dan rekening met ritnaalden 
die in dit perceel aanwezig kunnen zijn. Ritnaalden kunnen een 
compleet gewas ruïneren. Gebruik behandeld zaad en- of 
granulaat met een afwerende werking tegen ritnaalden.  
 
Door gebruik van granulaat leg je de minerale op de juiste plaats 
waardoor je met 60% minder fosfaat vergelijkbare opbrengsten 
krijgt. 

 
Voor het zaaien van uw mais beschikken wij over 2 types machines. De Monosem en 
Kverneland zijn beide 8 rijers en uitgerust met granulaat of kunstmest-dosering.  
 
 

Maisteelt. 

Bemesting. 

Onderhoudsbekalking.  
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Voor gewenste onderzaai beschikken we over twee typen 
machines. De wied eg met gelijkzaaimengsel toediening vóór 
opkomst van de maisplanten en de Monosem onkruideg/schoffel 
machine voor onderzaai na opkomst van de mais.  
 
De Monosem schoffelmachine kan kunstmest en het 
nazaaimengsel in een werkgang toedienen.   

 

 
 
 
 

Tijdens het gras hakselen kunnen wij live uw opbrengst, droge 
stof en voederwaarde meten doormiddel van NIR techniek. 
Direct na de oogst worden de documentatie gegevens 
verstuurd naar uw persoonlijk portaal waar u de opbrengst, 
droge stof en voederwaarde per geoogst perceel kunt bekijken 
en vergelijken.  

 
 
 
 
 

Vanaf dit seizoen kunnen wij in combinatie met Jakobs 
Geijsteren direct op zwad maaien! Zo kunnen we GPS (gehele 
plant silage) luzerne of een snede gras zonder extra 
bewerking hakselen, persen of oprapen.  
 
Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.  

 
 
 
 

1. Als zilveren partner van Land van Cuijk boert bewust hebben wij onlangs ons partnerbord 

coronaproef mogen ontvangen. 
 
2. Onlangs hebben wij geïnvesteerd in een Daf vrachtwagen. De vrachtwagen zal 
voornamelijk worden ingezet voor mesttransport. In samenwerking met Schaap Agri service 
kunnen wij ook uw mestafzet verzorgen.  
 

3. Nieuw: Plaats specifiek aanbrengen van vloeibare kunstmest doormiddel van een 

taakkaart en veldspuit. De taakkaart word opgesteld op basis van de NIR opbrengsten. 
Daarbij word gekeken naar de gemiddelde opbrengsten van het perceel. 

Gras hakselen met gewasanalyse.   

Onderzaai maisgewas. 

Kort nieuws.  

Gras maaien.   


