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Beste Relatie,
Door middel van deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de
recente ontwikkelingen in ons bedrijf en de sector.
Voor ieder jaargetijde hebben wij de mogelijkheid om u een diversiteit
aan Loon-en Grondverzetwerkzaamheden aan te bieden.

Calhix Flow zorgt voor een goede basis voor uw teelt.
Wij kunnen u het product Calhix Flow
aanbieden. Calhix Flow is een innovatieve en
vloeibare kalkmeststof op basis van natuurlijk krijt.

Het garandeert een snelle werking en stimuleert het NPK rendement uit
( organische ) meststoffen. De stabiele krijtsuspensie wordt optimaal
verspreidt en draagt bij tot een blijvende verbetering van de
bodemvruchtbaarheid en daarmee uw opbrengst. Kijk voor meer
informatie op onze website www.loonbedrijfderks.nl/loonwerk/calhixflow
Door zaaien is meer grasmaaien.
Grasland met een wat hollere zode, open plekken en minder dan 80%
goede grassen, geef je nu een oppepper met door zaaien.
Het nieuwe gras zorgt voor een hogere opbrengst en voederkwaliteit van
het perceel, een investering die je snel terug verdient. Onze machine
bezit alle kwaliteiten om het beste compromis te bekomen tussen
weidesleep, weidebeluchter, doorzaaimachine en onkruid eg.

Kort nieuws.
•

Voor aankomend seizoen hebben wij geïnvesteerd in een nieuwe John
Deere 8500i Hakselaar met NIR sensor, meer informatie volgt later in
het seizoen.

•

Wij kunnen u een diversiteit aan voorjaarswerkzaamheden aanbieden
denk hierbij aan: Bemesting van uw gras en bouwland. Diverse
grondbewerkingen, zaaiwerkzaamheden, inkuilen en oogsten van uw
gewas. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons
opnemen.
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NIEUWSBRIEF VOOR
MEDEWERKERS

De bodem is de basis van een goede ruwvoerteelt.
Bodemvruchtbaarheid en structuur spelen hierin
een grote rol. Samen met Kuenen Overloon
kunnen we u de mogelijkheid aanbieden om uw
grond te laten spitten met voorzetwoeler.

De voordelen
•
•
•
•
•
•

Betere menging van meststoffen in de wortelzone.
Meer organische stof en meststoffen blijven in de bovenlaag.
Direct na het spitten te zaaien of te planten.
Geen bouwvoren.
Minder verdichting van de ondergrond door niet in een voor te rijden.
Ondergrond losgebroken door voorzetwoeler.

Door de vermindering van mest toediening is een
goede bewerking voor de grond steeds noodzakelijker.
Zaaibedcombinaties doen een niet aangedreven
grondbewerking en bereiden de bodem voor op
het zaaien. Belangrijk is de egaliserende werking
en het verkruimelen van de grond. De voordelen
van deze zaaibedcombinatie zijn:

•
•
•
•

Minder bewerkingen nodig.
Minder kans op versmering van de grond.
Waar nodig kunnen de woelers een storende laag doorbreken tot 35 cm
diep.
Door het hydraulisch oppakken van de extra verkruimelrollen, kan de
keuze voor het juiste zaaibed op lichte en zware grond behaald worden.

Graag kijken we samen met u naar de juiste bewerking van u grond.
Mais zaaien.
Heeft u al Maiszaad, kunstmest of physiostart
besteld? Wij kunnen deze voor u leveren
tegen een aantrekkelijk tarief. Tevens zaaien
wij onze mais met een 8 rijen Monosem
zaaimachine.
De tractor staat op smalle wielen die tussen
de rijen inlopen, dit voorkomt extra druk op
het zaaibed zodat de plant zich beter kan
ontwikkelen. Tevens is de tractor voorzien van
GPS met RTK.
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