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Maisdemo
13 september aanstaande 13.30 uur, uitnodiging
volgt, maar noteer vast in uw agenda .
Geachte relatie,
In een zeer bijzondere tijd: oorlog oost<->west,
stikstofcrisis?!, starre overheid, lage varkensprijzen,
gigantische prijsstijgingen en lange levertijden, zijn
er ook lichtpunten: Een goede melkprijs, een
redelijke ruwvoervoorraad en een redelijk
prijsniveau voor akkerbouwproducten. Het is een
roerige tijd waarin we met z’n allen een positieve
blijk vooruit moeten houden.
Graslandonderhoud
Het onkruid in het grasland heeft mede door de
droge periode een behoorlijke onkruiddruk.
Augustus en september zijn goede maanden om
een onkruidbespuiting voor met name zuring uit te
voeren.
Is het grassenbestand daarnaast ook matig,
overweeg dan het grasland te vernieuwen. Dit kan
op meerder manieren: doodspuiten is in veel
gevallen aan te bevelen. Er kan doorgezaaid,
gefreesd, geploegd, gekilverd etc. worden.
Door bovenstaande maatregelen te nemen is de
kans op een kwalitatief betere eerste snede volgend
jaar beduidend hoger. Hoogwaardig eiwit van eigen
land, hoeft niet aangekocht te worden!
Wij ondersteunen u graag met het maken van een
beoordeling en plan van aanpak.

Landbouwfolie recycling
De tweede inzameling van folie vindt dit jaar plaats
op donderdag 18 augustus a.s. tussen 8.00 en
17.00 uur.
De stortkosten die wij doorbelasten bedragen
€0,10/kg excl. BTW. Al het aangeleverde plastic
moeten worden gewogen. Plastic dat niet vrij is van
grond en/of overige afvalresten, zal door ons
worden afgevoerd als overig bedrijfsafval. De
kosten hiervoor zullen worden doorberekend.
De mogelijkheid bestaat om het folie door ons af te
laten halen. Dit kunt u telefonisch aan ons
doorgeven. Voor het ophalen en eventueel laden
worden de gemaakte kosten doorbelast.
Sloten maaien
De waterafvoer verbeteren en onkruiddruk vanuit
sloten verminderen. Dit kan door middel van
klepelmaaien en of maaikorven. Bij de klepelmaaier
bieden wij de mogelijkheid om in cultuurgewassen
met cultuurwielen te klepelen.
Schoffelen
De camera- en GPS gestuurde schoffel met
rijenspuit en bemesting kwam helaas laat in het
schoffelseizoen. Nog wel net op tijd om enige
ervaring op te doen, die we volgend jaar goed
kunnen gebruiken. Bijzonder hoe nauwkeuring deze
techniek werkt om het gewas schoon te houden.

Droog
De droogte is dit jaar niet aan ons voorbij gegaan.
Gemiddeld is er voldoende gras gewonnen. Voor de
kolfzetting kan het, indien mogelijk, goed zijn de
mais nog een keer nat te maken.
Bemesting
Sleepslangen in combinatie met maximaal 50%
watertoediening
met
onze
nieuwe
pompwagencombinatie is tot dusver veel toegepast
voor een betere benutting van de stikstof.
Rondebalenpers
De bestelde rondebalenpers is op datum van
rondsturen van deze mailing helaas nog niet
geleverd. Wij werken op dit moment met een
overbruggingsmachine die al wel voorzien is van
een balenkantelaar.
De binnenkort geleverde nieuwe pers is een
McHale Fusion Vario met de volgende kenmerken:
* Weeginrichting zodat duidelijk is wat geoogst
wordt.
* Balenkantelaar.

* Variabele perskamer waardoor de persdichtheid
van de baal vanaf een kleine diameter al begint op
te bouwen en niet op het laatst alleen de buitenkant
aandrukt zoals bij een vaste kamerpers, hierdoor is
de totale persdichtheid van de baal hoger.
* Balendiameter bij wikkelen van 1,1 tot 1,45m, bij
alleen netbinding van 0,6 tot 1,68m.
* Uit te rusten met 25messen voor een theoretische
snijlengte van 46mm.

Vierkante balenpers:
Onze Krone HDP1290VC met een maat van
90x120x.....cm heeft een groot volume met een
grote persdichtheid. Het kan op 22, 44, 92 of 200
mm of niet worden gesneden en uiteraard worden
gewikkeld.
Groenbemester
Bij nog voldoende groeizaam weer adviseren wij
een groenbemester te zaaien om uitspoeling van
meststoffen en veronkruiding tegen te gaan,
organische stof te verbeteren of op peil te houden
en structuur te verbeteren. Groenbemestermengsels hebben een voordeel ten opzichte van
enkelvoudige soorten voor bodemverbetering en
biodiversiteit. Om aan vergroeningseisen te voldoen
zijn mengsels van minimaal 2 soorten verplicht.
Informeer naar de mogelijkheden.
Voeropslag
In het maken van sleufsilo’s incl. gescheiden afvoer
hebben wij de nodige ervaring.

MaisKolvenSchroot(MKS)
Bij voldoende voorraad kuilgras kan MKS
interessant voor u zijn. Hiermee kan het eigen eiwit
uit gras beter benut worden en wordt het zetmeel
van de mais gebruikt. Inkuilen kan door de snijmais,
voederbieten of apart in een kuil.

Universeel breedstrooier
Dit jaar hebben we de kalk- en breedstrooier
omgeruild voor een Tebbe MS140 universeel
breedstrooier. Deze strooier is voorzien van
weeginrichting, afgiftecomputer en GPS. Hierdoor
kunnen we plaatsspecifiek kalk, mest of compost
strooien met een zeer hoge nauwkeurigheid.
Kalk
Het najaar is het moment om kalk te strooien. Wij
blijven trouw Ankal: 50% neutraliserende waarde,
100% reactief, zeer fijn, schoon en zonder fosfaat;
kortom: concurrerend, snel en effectief werkend!
Personalia
Eind maart is Stefan Rougoor een uitdaging
aangegaan bij een mechanisatiebedrijf. Voor het
loonwerk hebben wij daarvoor een vervanger
gevonden in Stephan Borkus. Stefan is woonachtig
in Didam en heeft met name ervaring in de
akkerbouw. Daarnaast hebben wij 2 BBL
machinisten in dienst genomen. Onze stagiaire van
afgelopen jaar, Stern Drevers en Jeran Luiten die
een carrierswitch heeft gemaakt van timmerman
naar machinist.
Aanbod:
Kuilmais, kuilgras, snijmais’22, voederbieten.
Gevraagd:
mais op stam

Voederbieten
Interesse om ervaring op te doen met voederbieten
voeren: wij kunnen dit najaar voederbieten leveren.
Wij rooien in eigen beheer met aandacht voor een
schoon product! De bieten kunnen wij versnijden
met onze bietensnijbak, hetzij door de kuil of op
voorraad.

Vragen of suggesties?
Voor vragen en suggesties staan wij uiteraard open.
Bel gerust, wij staan u graag te woord.
Tel. 0315-651669
www.vanhalvoorst.nl
info@vanhalvoorst.nl

