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Grasland onderhouden
De aanhoudende droogte zorgt o.a. voor gele, kaal ogende grasweides. De voorspelling dat er twee
snede’s minder kunnen worden geoogst, lijkt helaas niet onwaarschijnlijk. Nu de ergste droogte
achter de rug is, is het belangrijk om de graszoden weer te herstellen. In sommige gevallen zal van
natuurlijk herstel geen sprake zijn, aangezien de goede grassoorten zijn afgestorven.
Derogatiebedrijven op zand- en lössgronden, beschikken over de mogelijkheid om grasland te
scheuren, mits dit van te voren is aangemeld bij RVO. Opgeven kan tot uiterlijk 31 augustus, waarbij
geldt dat het gras voor 15 september dient te zijn ingezaaid. Niet-derogatiebedrijven op zand- en
lössgronden mogen grasland scheuren tot 15 september bij schade door droogte. Van te voren dient
een schade expert een rapport op te stellen, wat uiterlijk 7 werkdagen voor vernietiging wordt
ingediend bij de RVO (uiterlijk 31 augustus). Vervolgens dient het perceel binnen 7 dagen opnieuw
ingezaaid te worden (uiterlijk 15 september). Bij een schone grasmat kan herinzaai eventueel zonder
bespuiting. Wij kunnen u helpen om te beoordelen of spuiten wel of niet noodzakelijk is. Zo bent u
volgend jaar verzekerd van een gezonde graszode.
Indien het grasland de droogte heeft doorstaan, is doorzaaien met behulp van onze Vredo
doorzaaimachine een uitstekend alternatief. Voor doorzaaien worden mengsels met een snellere
kiemkracht gebruikt. Wij hebben hoogwaardige grasmengsels op voorraad en zijn u graag van dienst
om uw grasland compleet te vernieuwen en/of door te zaaien.

Nieuwe collega’s
In 2018 hebben wij 2 nieuwe collega’s mogen verwelkomen. Met ingang van maart is Yoeri Kuiper in
dienst getreden. Yoeri is 29 jaar, getrouwd met Joyce en komt uit Millingen aan de Rijn. In oktober
verwachten zij hun eerste kindje. Yoeri heeft hiervoor bij een akkerbouwbedrijf en agrarisch
loonbedrijf gewerkt. Zijn opgedane kennis in de akkerbouw en loonwerk komt goed van pas in zijn
nieuwe rol als algemeen medewerker. Ondanks dat het accent bij Yoeri op de akkerbouwmatige
werkzaamheden ligt, vindt hij het ook leuk om met de shovel te werken en te leren om een goede
kuil te maken. In zijn vrije tijd gaat Yoeri graag vissen.
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Op 1 juli is Nigel Janssen uit Siebengewald bij ons in dienst getreden. Nigel heeft eveneens bij een
loonbedrijf gewerkt en dit jaar succesvol zijn opleiding Loonwerk niveau 2 afgerond. Nigel is 19 jaar
en ziet het als een uitdaging om zoveel mogelijk diverse werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Vooral
het maaien en persen van pakken vindt hij mooi om te doen. Als hobby sleutelt hij aan een Volvo BM
trekker, waar hij er ook graag mee op uit trekt.

Nieuwe bietenrooier
Eind juli jl. heeft Loonbedrijf Groesbeek een Ropa Panther bietenrooier in ontvangst genomen. Na
twee seizoenen een rooier te hebben gehuurd van een collega loonwerker, hebben wij - na een
grondig traject - de beslissing genomen om opnieuw te investeren in een eigen bietenrooier. Wij zijn
ervan overtuigd dat we met deze bietenrooier onze leden en klanten nu en in de toekomst kunnen
blijven ontzorgen met kwalitatief hoogwaardig rooiwerk.
Ropa is een van ’s werelds grootste fabrikanten van zelfrijdende bietenrooiers en bietenmuizen. Na
in 2016 en 2017 een Ropa op proef te hebben gehad, werd duidelijk dat de Ropa Panther de
verwachtingen kan waarmaken.
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De Ropa Panther biedt dankzij de hondengang met knikbesturing een uitstekende gewichtsverdeling
en is enorm wendbaar. Deze hoge wendbaarheid zorgt ervoor dat er vlot gewerkt kan worden en
minder grond wordt bereden, hetgeen resulteert in minder insporing. Daarnaast beschikt Ropa als
enige fabrikant over een gepatenteerd actief hydraulisch stabilisatiesysteem. Dit systeem reguleert
constant de druk per wiel d.m.v. een hydraulische cilinder en zorgt ervoor dat het totale gewicht
evenredig over de 4 wielen wordt verdeeld, zodat een minimale bodemdruk wordt bewerkstelligd.
Dankzij het aanwezige rollenbed, vindt het grootste gedeelte van de reiniging plaats vóór de wielen.
De zonnen hebben voornamelijk een transportfunctie, wat resulteert in een optimaal en
productvriendelijk transport van de bieten naar de bunker. Beschadiging wordt zo tot een minimum
gereduceerd.

Kalk strooien
De juiste zuurgraad van de bodem beïnvloedt de wortelontwikkeling van het gewas. Een optimale pH
zorgt er o.a. voor dat meststoffen goed kunnen worden opgenomen. Een te lage pH kost al snel
opbrengst en remt het bodemleven. Het najaar leent zich bij uitstek om weer te werken aan een
gezonde zuurgraad van uw bodem d.m.v. het strooien van kalk. Met een werkingsperiode van vier
jaar, zorgt een bekalking ervoor dat in de eerste drie jaar, elk jaar 30% vrij komt. In het vierde jaar
komt de resterende 10% vrij. Na een bekalking duurt het drie maanden voor de eerste 30% vrij komt.
Als er in het najaar wordt gestrooid, betekent dit dat de kalk zijn werking afgeeft in het voorjaar. Wij
hebben altijd VitaKal en MagKal op voorraad en zijn u graag van dienst om een onderhouds- of
reparatiebekalking uit te voeren.

Groenbemester
Op de graanstoppel moet er op zand en klei een groenbemester worden ingezaaid. Nu dat er sprake
is van verlenging van de uitrijperiode op bouwland, dient de groenbemester uiterlijk voor 15
september te zijn ingezaaid. De groenbemester mag op zand niet voor 1 december worden
ondergewerkt. Bij kleigrond geldt dat er minimaal acht weken tussen het moment van zaaien en
onderwerken moeten zitten. Een groenbemester is niet alleen waardevol voor de
bodemvruchtbaarheid, maar het levert ook extra stikstofruimte op. Voor niet-vlinderbloemige
groenbemesters is dit 60 kg stikstof op kleigronden en 50 kg stikstof op zand- en lössgronden. Wij
zaaien graag uw groenbemester voor u in. Wij beschikken over verschillende zaaicombinaties,
waardoor de zaaimethode perfect kan worden afgestemd op uw teeltomstandigheden.

Werkplaats
Wij onderhouden graag het machinepark van onze klanten. Heeft u storingen, schade of iets anders
waardoor uw machine niet goed functioneert, dan verhelpen of repareren wij dit graag. Denk hierbij
aan:
✓ Olie verversen
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Accu controle
Verlichting controleren
Doorsmeren
Slijtdelen vervangen
Afstellen
Wiellagers en banden controleren
Banden leveren en omleggen
Vervangen van kapotte spiegels en ruiten

Wilt u zelf uw machine onderhouden, dan kunnen wij u voorzien van onderdelen. Kijk op
www.kramp.com voor de onderdelen die wij kunnen leveren.
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