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Ondanks de vele regenval van afgelopen weken, lijkt het weer de komende weken wat op te
knappen. Dit houdt in dat ook het werk op het land weer zal beginnen.
Zowel in verhuur als loonwerk staan alle machines klaar, zodat we u weer kunnen ondersteunen in al
uw werkzaamheden. Ook de verhuurgids 2020 is rondgestuurd, dus mocht u niks ontvangen hebben
horen we dat graag.
Het mooie weer gaat er ook voor zorgen dat het bemesten van de 1ste snede gras plaats zal gaan
vinden, zowel de dierlijke mest als de groene meststoffen of kunstmest. Vanwege de warmere natte
winter zal het gras deze bemesting ook hard nodig hebben en is het advies zodra rij-baar ook de
bemesting toe te passen.
Doordat door de wetgeving technisch steeds minder meststoffen toegepast mogen worden, is er de
laatste jaren en ook het afgelopen jaar in zowel verhuur als loonwerk geïnvesteerd in machines die
meststoffen nog preciezer toedienen als sommige machines die we al hadden.

Verhuur
In de verhuur is de afgelopen jaren op locatie Vessem en Middelbeers al geïnvesteerd in een GPS
weegstrooier. Voor komend jaar kunnen we u ook melden dat op locatie Eersel geïnvesteerd is in een
GPS weegstrooier. Daarnaast is de weegstrooier van Middelbeers regelmatig te vinden in Esbeek.
Hiermee kunnen we met onze GPS weegstrooiers heel ons werkgebied bedienen. De voordelen van
deze GPS weegstrooiers ten opzichte van een gewone strooier zijn:
• GPS op strooier zelf waardoor tractor geen gps nodig heeft
• Recht-rij systeem waardoor afstanden van strooien niet meer
uitgezet hoeven te worden
• Automatische weging tijdens strooien zodat je nooit zonder
kunstmest komt te zitten
• Automatische kalibratie van doorvalsnelheid, bij blends en
kali achtige een welkome toevoeging
Ofwel een GPS weegstrooier verdient zijn eigen altijd terug door zijn preciezere toediening en
werkbesparing. De kosten van deze machine zijn € 8,50 per ha + € 10,00 basis.

Loonwerk
Zoals velen weten is er 2 seizoenen geleden gekozen voor een samenwerking tussen WTC De
Kempen en Schoonen BV. De afgelopen 2 seizoenen hebben we met het materiaal van Schoonen BV
gereden en is ons het spaakwielen zo goed bevallen dat we geïnvesteerd hebben in een nieuwe
spaakwiel bemester. Er is gekozen voor een Duport getrokken spaakwiel met 8500 ltr tank. De
voordelen van deze machine zijn:
• 13,5 mtr brede spaakwiel injecteur
• 5 Secties met automatische afsluiting bij overlap
• Luchtaflaat van banden op zowel tank als tractor
• Trekhaak achter bemeste,
• Toevoegen van Selenium Kobalt
Op deze manier kunnen we een prijstechnisch goedkope
en kwalitatieve meststof nog preciezer en beter toepassen en de kwaliteit leveren die u van ons
gewend bent. Om voor jullie en ons de kosten zo laag mogelijk te houden, willen we jullie vragen om
op tijd contact op te nemen met onze planning via onderstaand telefoonnummer.
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Als meststof gebruiken wij Anasol in onze spaakwiel. Deze meststof bevat 15%N + 10%SO3.
De hoeveelheid stikstof is als volgt opgedeeld: 9% ammonium, 4,5% nitraat en 1,5% ureum.
Hierdoor zal de meststof niet in een keer beschikbaar komen voor het gras.
Het voordeel hiervan is:
• Gelijkmatigere grasgroei en daardoor een betere stikstof en zwavel benutting
• Minimale verliezen door uitspoeling of vervluchtiging
• Geen overdaad aan zwavel en daardoor kan deze meststof veilig gebruikt worden jaarrond,
zonder dat dit complicaties op kan leveren voor uw koeien
Naast Anasol hebben we ook de mogelijkheid om Selenium Kobalt toe te voegen bij het spaakwielen.
2 Elementen die belangrijk zijn voor de diergezondheid van koeien. Het voordeel van het geven van
Selenium en Kobalt tijdens het bemesten van gras is dat de elementen beter opgenomen worden
door de koe en dus een beter resultaat zullen geven.
Voor het spaakwielen berekenen wij € 112,00 per uur + € 17,50 per ha. Gemiddeld wordt er 6 ha per
uur geïnjecteerd wat uit komt op € 36,50 per/ha. Voor Anasol betaalt u € 0,54 per kg/N wat uitkomt
op € 43,20 bij 80 kg/N.
De bemesting van uw grasland zou u dan in totaal iets minder als € 80,00 per/ha kosten (€ 1 per
kg/N). Gaat u kijken wat vergelijkbare meststoffen kosten die u strooit: KAS 24+S, zit deze prijs vaak
tussen de € 25,00 - € 30,00 per 100 kg wat neer komt op € 1,10 - € 1,20 per kg/N.
Hier moet uw eigen tijd voor het strooien en de kosten van de strooier dan nog bijgeteld worden.
Behalve de investering in spaakwielen is er afgelopen jaren ook geïnvesteerd in sleepslangen door
WTC de Kempen. We doen dit met een machine die je niet veel ziet rijden, namelijk de Rotomax
Mesthaspel (LINK).
Het voordeel van sleepslangen ten opzichte van traditionele bemesten met tank/driewieler is de
mogelijkheid van toevoegen van water/groene meststoffen en het minimale berijden van uw
percelen.
Belangrijk voor sleepslangen is dat je verkaveling op orde is en er voldoende hectares rond de deur
liggen. We zien daarin ook grote verschillen voor klant in kosten van toepassen. Dit varieert van
€ 3,25 bij minder als 500 kuub tot € 2,25 bij meer als 1000 kuub.

Ook het toevoegen van groene meststoffen (minerale concentraat en spuiwater) verlaagd de uitrij
prijs door het beter verpompbaar maken van de mest en de prijs die je toe krijgt voor het uitrijden
van de groene meststoffen. Daarnaast heeft het toevoegen van minerale concentraat/spuiwater het
effect dat ammoniak emissie wordt tegengegaan en daardoor ook de stikstof uit uw eigen mest beter
benut baar wordt.
We adviseren naar klanten om bij het sleepslangen mineralenconcentraat en spuiwater toe te
voegen bij het sleepslangen. Bij puur spuiwater is er kans op zwavelvergiftiging van de koeien en bij
puur mineralenconcentraat mis je de zwavel, wat voor een hogere eiwitproductie zorgt in het gras.
Mocht je vragen hierover hebben en denken dat sleepslangen bij uw bedrijf past, neem dan
vrijblijvend contact met ons op en wij zullen komen kijken of het in te passen valt.
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