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Beste relatie
Bij deze willen wij u graag op de hoogte houden van de interessante prijs van de vloeibare meststof
anasol. Deze is nu weer in prijs verlaagd. De prijs lig nu op € 0,45 per kg stikstof.
Dit maakt dat spaakwielen prijstechnisch zeer interessant is tegenover het strooien van
korrelkunstmest.
Het is nu mooi droog weer, de graspercelen leiden weinig en de meststof anasol zorgt voor een
snelle groei van uw gras.
Spaakwielen biedt ook meerdere voordelen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
• Het rendement van korrelkunstmest is ongeveer 60%. Vloeibare kunstmest heeft een
rendement van 95-100%.
• Bij korrelkunstmest zijn de weersomstandigheden van grote invloed. Vloeibare kunstmest is
direct opneembaar door de wortel, ook in drogere omstandigheden.
• Geen overlapping waardoor overbemesting ontstaat; het gras gaat op deze plekken anders
snel plat liggen.
• Zeer hoge doseringsnauwkeurigheid van vloeibaar t.o.v. korrelkunstmest. Er komt
bijvoorbeeld geen meststof in sloten of beheerranden.
• Bij injectie van vloeibare kunstmest is geen sprake van verbranding van het gras.
• Verminderde onkruiddruk vanwege diepere injectie van de kunstmest.
• Gemak voor de gebruiker; vloeibare mest wordt geïnjecteerd zonder tussenkomst van de
gebruiker voor dezelfde of zelfs lagere prijs dan waarvoor de korrelkunstmest slechts
geleverd wordt. De gebruiker moet dan echter nog zelf strooien.
• Vloeibare kunstmest levert betere kwaliteit voer, geeft hogere voeropname door de koe,
geeft dus meer productie en minder mest. Hierdoor wordt de gezondheid van de koe ook
beter doordat de pens van de koe meer geactiveerd wordt door het structuur-rijke gras.
Tevens kunnen we selenium/cobalt toevoegen wat ten goede komt aan de gezondheid en
vruchtbaarheid van de koe.

Wilt u meer informatie of hebt u interesse, neem dan contact met ons op!
Met vriendelijke groet,
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