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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. 
 
 
 
 
 
 

Loonwerk Combinatie LvCm stelt net zoals u hoge eisen aan het 
oogstproces. Met ons vakkundig team staan wij graag voor u 
klaar omtrent de graan oogst. 
 
Voor het oogsten van granen beschikken wij over een moderne 
Claas Lexion maaidorser voorzien van vele opties om uw 
wintergerst, zomertarwe en granen te dorsen.  

 
 

In samenwerking met AgriFirm is onze locatie aan de 
Straatkantseweg te Haps voor het tweede jaar aangewezen als 
inname punt voor granen. ( Zie bijgevoegde brief )  
 
Naast het dorsen van uw granen kunnen wij ook het 
transporteren van uw granen verzorgen, maar ook voor het 
persen, op zwad leggen of het verhakselen van uw stro kunnen 
wij u van dienst zijn.  

 
 
 
 
 
 
 

Na de oogst van uw graangewas is de keuze voor een nagewas 
of groenbemester aan de orde. Groenbemesters zijn 
vanggewassen waarmee u investeert in een gezonde bodem.  
 
Tevens het ideale moment om bekalking uit te voeren op de 
percelen, want door de juiste pH van de grond komen de 
mineralen optimaal beschikbaar voor het gewas. Wij kunnen dit 
verzorgen door het aanbrengen van Calhix flow, een kalkmeststof 
op basis van natuurlijk krijt met als voordelen:  

 
1. Snelle werking, betere verdeling 2. Hoger rendement, gezondere bouwvoor en grasland. 

 
                                                                   

Wij zijn gespecialiseerd in het oogsten van uw granen. 

Na de oogst van uw graangewassen. 
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Als aanvulling op de huidige NIRS-metingen via onze hakselaars bieden we nu iets 
nieuws aan: 
 

Wij kunnen sinds kort ook monstername en analyses verzorgen 
voor de complete agrarische sector. Denk hierbij aan 
grondmonsters voor bemestingsadvies en/of wetgeving 
(fosfaatdifferentiatie, derogatie), kuilmonsters nemen voor 
voederwaarde (optie voor mineralen en sporen) inclusief Bex 
en/of Kringloopwijzer (eventueel ook toxine onderzoek), 
veedrinkwater voor o.a. Qlip of IKB.  
 

 
Alle onderzoeken worden uitgevoerd bij Nutrilab Agro, een 
laboratorium met kennis van zaken, korte lijnen en scherpe en 
concurrente tarieven. Monsters worden met professioneel 
materiaal en op professionele wijze genomen door opgeleide 
medewerkers. Als welkomstcadeau ontvangt elke veehouder 1 
jaar lang € 10 korting per kuilanalyse bovenop de al scherpe 
prijzen. 

 
Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden bij Eric Kuenen | T. 06-23 33 21 91 
 
 
 
 
 

1. Slootonderhoud: Uw sloot zorgt voor de aan en afvoer van water, om een goede 
afwatering van uw sloot te garanderen is tijdig onderhoud verstandig. Doormiddel 
van slootmaaien en klepelen voorkomt u problemen bij hevige of langdurige 
regenval. 
 
 
2. Precisielandbouw: De klanten die gebruik maken van de NIRS kaarten hebben 
onlangs een overzicht ontvangen van de gemiddelde mais opbrengsten van het jaar 
2020. Op het overzicht ziet men een duidelijk overzicht van de gemiddelde 
voederwaarde en opbrengsten per regio en per grondsoorten. De gemiddelde 
opbrengsten zijn gebaseerd op de NIRS-meeting van onze hakselaars.  
 
 
3. Kali-water. Om de kali behoefte van uw grasland te voorzien kunnen wij u een kali 
houdende meststof aanbieden. Dit is een 100% natuurlijk, plantaardig vloeibaar 
product zonder toevoegingen, met een hoog kali-gehalte (8 á 9 %). 
 

Agrarische monstername via onafhankelijk tussenpersoon en erkend laboratorium 
 

Kort Nieuws. 
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