Nieuwsbrief | december 2018

Nieuwe vrachtwagen
Om de efficiëntie tijdens in het mestseizoen verder te optimaliseren, hebben wij besloten te
investeren in een vrachtwagen. Wij hebben gekozen voor een fraaie DAF XF106 met Euro-6 motor en
460 pk. Met deze bedrijfszekere auto, hebben wij een nieuwe stap gezet richting het
professionaliseren van de mestdistributie.

Nieuwe pers-wikkel combinatie
Zoals bij velen bekent, is onze pers-wikkelcombinatie aan het begin van het seizoen afgebrand. Wij
hebben er voor gekozen om afgelopen seizoen ervaring op te doen met verschillende merken en
systemen. Uiteindelijk is de keuze gevallen op een Kuhn VPB 3165. Deze pers-wikkel combinatie is
vergelijkbaar met zijn voorganger, echter de machine is door de fabrikant over de jaren vernieuwd en
verbeterd. Dankzij de variabele perskamer is het mogelijk om balen met een diameter tot 1,60m te
maken. Uiteraard behoort snijden ook tot de mogelijkheden.
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Revisie pompwagen
De pompwagen voor de verhuur heeft een grondige revisie gekregen. Feitelijk kunnen we spreken
van een ‘rebuild’. De belangrijkste aanpassing is de pompcapaciteit. Met de nieuwe pomp wordt de
pompcapaciteit verdubbelt van 3000 L/min naar 6000 L/min. Daarnaast is het leidingwerk aangepast
en gegalvaniseerd. Ook is de machine kosmetisch weer bij de tijd. Let op: de pompwagen kan alleen
aangekoppeld worden in de bovenaanspanning. Het verhuurtarief bedraagt €31,- /uur.

Gips strooien
Door de droogte is er het afgelopen seizoen veel beregend. Door de uiteenlopende kwaliteit van
beregeningswater, kan het zijn dat water met een hoog zoutgehalte is gebruikt. Hierbij heeft het
natriumgehalte een nadelig effect op de bodemstructuur, wat kan leiden tot slemp en minder goede
bewerkbaarheid. Een onderhoudsbewerking met gips in het najaar, zorgt -dankzij de calciumionenvoor uitspoeling van het natrium. Een gift van 2,5 tot 3 ton is vaak voldoende om de overmaat aan
natrium kwijt te raken. Vervolgens dient het gips te worden ondergewerkt.

Mineralenoverzicht
Indien u een uitdraai wenst van de mineralen die wij het afgelopen seizoen op uw bedrijf hebben
aangewend, kunt u contact met ons opnemen. Wij verzorgen dan het overzicht en sturen die per
mail naar u door. Uiteraard kunt u ook een geprint overzicht afhalen bij ons op kantoor.

Nieuwe website
Sinds 19 september staat onze nieuwe website online. De website is op eigentijdse manier
vormgegeven, waardoor u een goed beeld krijgt waar Loonbedrijf Groesbeek anno 2018 voor staat!
Neem gerust een kijkje op www.loonbedrijfgroesbeek.nl . Daarnaast houden we u tijdens het seizoen
ook via facebook op de hoogte van de werkzaamheden in het veld.
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Vanggewas in mais
Met ingang van 1 januari 2019 geldt dat op zand- en lössgronden in de snijmaisteelt een vanggewas
op 1 oktober moet worden gezaaid. U heeft daarin 2 mogelijkheden:
1) Een vanggewas zaaien in het voorjaar
2) of een vanggewas zaaien na de oogst
Indien u kiest voor na de oogst, moet u met een aantal zaken rekening houden:
•
•
•

Een ras kiezen dat eind september geoogst kan worden
Percelen kiezen die geschikt zijn voor vroege oogst.
Op tijd een afspraak maken om te oogsten

Door deze regelgeving komt u als snijmaisteler voor een uitdaging te staan. Bijvoorbeeld het risico op
natte en onrijpe mais te oogsten. Door het kiezen van een vroeg ras, kan dit risico beperkt worden.
Het onderzaaien van een vanggewas wordt zo een serieus alternatief, aangezien u dan niet bent
gebonden aan deze strikte datum.
Bij de volgende uitzonderingen is uitstel tot 31 oktober mogelijk:
•
•
•

Korrelmais, Corn Cob Mix (CCM), maiskolvensilage (MKS) en suikermais
Biologische mais
Inzaai voor 31 oktober van een nieuwe hoofdteelt zoals wintertarwe, wintergerst of
winterrogge, mits voor 1 oktober gemeld

Rietzwenk lijkt in de eerste instantie geschikt als vanggewas, aangezien het vertraagd kiemt.
Daardoor concurreert het niet met de maisplant, die vervolgens de gelegenheid krijgt om als eerste
tot kieming te komen. Voor een vanggewas tijdens de maisteelt, worden de volgende zaaimethoden
onderscheidden:

1) Onderzaai
Bij deze methode wordt het vanggewas ingezaaid net voor of net na het maiszaaien. Het
vanggewas kan bijvoorbeeld met een zaaimachine vlak voor het maiszaaien worden
ingezaaid. Een alternatief is om met een eg en strooi-inrichting na het maiszaaien, het
vanggewas te zaaien.

2) Doorzaai
Bij doorzaai wordt het vanggewas ingezaaid als de mais zich in het 6-bladstadium bevindt. Te
denken valt aan een schoffelmachine met strooi-inrichting.
Een van onze klanten heeft afgelopen seizoen meegedaan aan het project “Waardenetwerk Stikstof
Strikken” van Wageningen Plant Research in Vredepeel. In dit project worden ervaringen en
resultaten van o.a. bodemanalyses uitgewisseld tussen verschillende telers m.b.t. het telen van een
vanggewas in de maisteelt. De resultaten lopen uiteen, maar in veel gevallen blijft een goed
vanggewas uit of komt niet of nauwelijks op. Vooral bij de systemen waar het vanggewas wordt
gezaaid en niet ondergewerkt, is de slagingskans tot op heden klein. Denk hierbij aan bijvoorbeeld
een kunstmeststrooier of strooi-inrichting op een wiedeg. Uit de proeven is gebleken dat de stikstof
wel degelijk wordt opgenomen door een vanggewas, ook al lijkt er boven de grond niet veel gewas te
staan. Dit komt, omdat er meestal toch al een flink wortelstelsel van het vanggewas is ontstaan.
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Als loonwerker proberen wij u zo goed mogelijk te ondersteunen bij deze maatregelen. Wij willen u
er wel op wijzen dat de eindverantwoordelijkheid voor een geslaagd vanggewas bij de teler ligt.
Gezien de matige ervaringen tijdens de proeven met een strooi-inrichting, stellen wij voor dat we het
vanggewas vóór het maiszaaien gaan inzaaien. Hiervoor kan bijvoorbeeld de Dutzi of
graszaaimachine worden gebruikt. Indien u zelf het land wilt klaarleggen, raden wij u aan om van te
voren contact met ons op te nemen. Wij zien tevens mogelijkheden voor doorzaai in het 6bladstadium d.m.v. een schoffelmachine, maar vermoeden wel dat de capaciteit de beperkende
factor zal zijn.

Gladvingergras
Als er problemen zijn op uw perceel met gladvingergras, is het belangrijk om dit voor de teelt aan te
pakken. Dit betekent dat het onderzaaien van een vanggewas tijdens de teelt niet mogelijk is.

Gladheidsbestrijding
Ook deze winter kan het weer glad worden! Wij maken uw terrein of weg graag ijs- en/of sneeuwvrij.
Neem contact op voor de mogelijkheden.

Werkplaats
Om jarenlang plezier te hebben van uw trekker of werktuig, is goed onderhoud van groot belang. Bij
Loonbedrijf Groesbeek begrijpen wij dit als geen ander. Of het nu gaat onderhoudsbeurten,
verlichting controleren, slijtdelen vervangen, olielekkages repareren, wij kijken graag samen met u
voor een passende oplossing, waarbij wij vaak van te voren een inschatting kunnen maken van de
kosten. Denk ook aan ons voor uiteenlopende constructiewerkzaamheden. De werkplaats is vanaf 20
december 2018 tot en met 5 januari 2019 gesloten.

Profiteer van onze winteractie met de volgende artikelen!
Ruitensproeiervloeistof -25°C
5L Ready Mix

PVC zuig- en persslang blauw/groen 6"
compleet met KK 6m

Kruiwagen met dubbele wielen
en 160L polyester bak

*Actie is geldig tot 1 maart 2019
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