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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 agrarisch gebied. Onze nieuwsbrief verschijnt
eens per kwartaal.

Planning Loonwerk Combinatie LvCM
In de vorige nieuwsbrief hebben wij informatie gegeven
over de planning van LvCM. De hectiek van de sector
vraagt veel communicatie van de planner. Hoge pieken in
werkdruk. In piektijden 100 uur per week, weken daarna
duidelijk minder. Altijd ‘aan’ in de piektijden.
Karakter Vince is meegaand en heeft een groot
verantwoordelijkheidsgevoel. Staat altijd klaar voor de
klant en vergeet zichzelf. Hier heeft Vince last van
gekregen. Nieuwe werkwijze van specialisatie binnen
LvCM heeft Vince wel meer rust gegeven binnen de
werkzaamheden. Deze nieuwe werkwijze heeft invloed
gehad op de inhoud van de functie invulling zoals Vince
die graag zou zien binnen zijn ontwikkelingsperspectief.
Deze combinatie van karakter, werkomstandigheden en marktontwikkelingen zijn voor Vince de vraag
geweest: Is dit nu wat ik wil? Na een periode van overwegen heeft hij besloten andere wegen te gaan
zoeken. Vince heeft zijn werkzaamheden overgedragen aan Nick van Aalten met ondersteuning van
Evelien Arts. De planning is bereikbaar via het planningsnummer van LvCM (06-53406627).
We zullen Vince zeker gaan missen en wensen hem veel wijsheid en geluk bij zijn zoektocht naar zijn
nieuwe toekomst.

CO2 Certificering.
Door het gebruik van biodiesel verbruik je minder fossiele CO 2 dan bij het gebruik van standaard
dieselolie (tot 90% besparing). Bedrijven kunnen ook mengsels van biodiesel en gewone dieselolie
gebruiken. Voor aanbestedingen bij grondverzetwerkzaamheden is het gebruik van brandstofmengsel
steeds meer een must.
Derks Groen Grond en Infra en Kuenen grondverzet
gebruiken een brandstofmengsel in hun
grondverzetmachines. Via de samenwerking binnen
loonwerkcombinatie LvCM kunt u uw voordeel
hiermee doen. Kunt u met CO2 certificaten een
meerwaarde voor uw melk behalen, maar heeft u
zelf geen of onvoldoende certificaten ter
beschikking? Bel ons op voor meer informatie en de
mogelijkheden.
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Samenwerking demoveld LvCM en VisscherHolland
In samenwerking met VisscherHolland, leverancier van
professionele producten voor de ruwvoerteelt, hebben
we bij melkveehouder Wientjes VOF in Sint Anthonis
een demoveld aangelegd.
Het betreft een demo van diverse maïsrassen en een
aantal nieuwe teelten. De maïsrassen zijn bekende en
nieuwe rassen van diverse kwekers met een FAO
(rijpheidsklasse) variërend van 205 tot en met 250.
Doel van deze demo is om de potentie van de diverse
rassen te beoordelen. De nieuwe teelten betreffen
onder andere Sorghum van DSV Zaden en een
mengteelt van Mais – Stokbonen van onder andere
DSV Zaden en MOVO. Doel is om te kijken of deze
teelten een alternatief kunnen vormen.
“De keuze voor LvCM om deze demo te zaaien en te
oogsten was voor VisscherHolland een bewuste keuze”
aldus productmanager René van der Laan. Om snel een
indruk te krijgen van de potentie van de rassen en
gewassen wordt gebruik gemaakt van de
precisietechnieken waar LvCM over beschikt. Van der
Laan voegt toe: “Hierdoor kunnen we vroegtijdig een
selectie van rassen maken en samen met de klanten en
kwekers gerichter te werk gaan”. De resultaten worden
over meerdere jaren verzameld en worden gebruikt
worden in de advisering richting de klanten als het gaat
om het beste ruwvoer waar de koe wat mee kan. Hierbij is
verteerbaarheid van zowel plant als zetmeel een
speerpunt!
LvCM heeft de laatste jaren flink geïnvesteerd in
precisielandbouw. De machines voor het zaaien en
oogsten zijn voorzien van moderne apparatuur
gecombineerd met GPS. De hakselaar is bijvoorbeeld
voorzien van opbrengstmeting gecombineerd met NIRS
waarmee zowel opbrengst als kwaliteit van het geoogste
product kan worden gemeten. Op basis van de GPS
kunnen daarmee kwaliteit en opbrengst in kaart worden
gebracht. Hiervan kan een taakkaart worden gemaakt die
vervolgens in de volgende jaren gebruikt kan worden om
het perceel en daarmee de opbrengst te optimaliseren. Dit
kan door plaats specifiek bewerkingen uit te voeren.
Op het demoveld zal gedurende het seizoen regelmatig
monitoring plaats vinden waarbij de ontwikkeling van de
gewassen scherp in de gaten gehouden zal worden.
Er wordt nagedacht over een demodag. Of dit zal
plaatsvinden en wanneer zal te zijner tijd nog
gecommuniceerd worden.
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Graanontvangst Haps.
Ook dit jaar is de loonwerkcombinatie als partner van AgriFirm de ontvangstlocatie voor de te oogsten granen in het
Land van Cuijk.
Loonwerkcombinatie LvCM beschikt o.a. middels ons
partnership met Gebr. van Gelder Oeffelt en Fa. Jacobs
Geijsteren over voldoende capaciteit om ook uw graan
tijdig te dorsen.
Bel 0485-324041 of ons planningsnummer 06-53406627
voor meer informatie.

Kort nieuws.

LvCM in de pers.
In het vakblad Grondig van de loonwerker belangenbehartiger staat een artikel over onze
loonwerkcombinatie de markt en verwachtingen. Dit artikel willen wij graag met jullie delen.
Klik hier om het artikel te lezen.

Ervaringen nieuwe Kaweco Mesttank.
We nu een volledige voorjaarsseizoen met onze nieuwe Kaweco mesttank gewerkt.
Zowel onze klanten als wijzelf zijn erg content met deze aanwinst.
Veel gehoord:
•
•

Dank zij de spreidas zie je niet waar hij gereden heeft
Dat gaat snel en efficiënt !

Prijzen brandstoffen en smeermiddelen:
De prijzen van brandstoffen en smeermiddelen bewegen stevig op en neer. Als de dieselolieprijs op
1-1-2022 op 100 % wordt gesteld, dan zien we dat half maart de dieselolie 33 % duurder is geworden.
In mei daalt de dieselolieprijs weer tot 120 % t.o.v. januari. De laatste weken stijgen de prijzen weer
naar een prijspeil van ruim 130 % t.o.v. januari. Onze gekozen systematiek volgt de prijzen per week
om de ontwikkeling van dichtbij en transparant te volgen. Systematiek is in onze vorige nieuwsbrief
vermeld.

Kwantumkorting als nabetaling:
Weet u het nog? Aan het eind van dit jaar ontvangt u een nabetalingskorting over de gerealiseerde
loonwerkwerkzaamheden over 2022.Hoe zit dat ook al weer?
Bel onze planner Nick meer informatie 06-53406627
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