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DRIJFMEST

IN DE RIJ
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MAÏSZAAIEN IN ÉÉN WERKGANG
Alternatief voor kunstmest in de rij…….
Vanaf 2015 is het voor bedrijven die deelnemen aan de
derogatie niet meer toegestaan om fosfaat-kunstmest
te gebruiken. Drijfmestrijenbemesting biedt hiervoor een
goed alternatief.
De Samenwerking BV speelt hierop in en kan vanaf 2015
drijfmest in de rij toedienen en maïszaaien in één
werkgang met een Vervaet zelfrijdende machine en een
8-rijige maiszaaimachine. Zowel de maiszaaier als de
bemester werken met sectie-afsluiting gekoppeld aan
RTK-GPS en aansturing op de Vervaet. Dit is een uniek
systeem en past goed binnen het kader van de
precisielandbouw bij De Samenwerking BV.
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Veldproeven door
PPO-WUR
op
verschillende
grondsoorten tonen aan dat bij drijfmestrijenbemesting,
in plaats van kunstmest, de opbrengsten onder normale
groeiomstandigheden gelijk zijn of zelfs hoger.

Voordelen van drijfmest in de rij zijn:
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www.desamenwerkingbv.nl



Mest op de plaats waar deze benodigd is.



Drijfmest zorgt voor een vochtige bodem
waardoor het zaad sneller kiemt.



Efficiëntie en benutting drijfmest in de rij is hoger.



Gift van 35m3 /ha drijfmest. Lagere gift per ha,
meer mest beschikbaar voor andere percelen.



Indien de bodemconditie op orde is, is er geen
extra bemesting nodig.



Alle voordelen van een driewieler met brede
banden en luchtdrukwisselsysteem.



Woelpoten maken achter de Vervaet
vastgereden grond en rijsporen los.



Sectie-afsluiting op RTK-GPS van zowel de mest
als de maïs. Automatische aanpassing gift
drijfmest aan werkbreedte secties.



Zaaien mogelijk op basis van taakkaarten.

Mocht u geïnteresseerd zijn, neem dan vroegtijdig contact
op voor de mogelijkheden. Areaal is beperkt!!

“ De Samenwerking BV, uw partner voor een
nauwkeurig en duurzaam gerichte landbouw”
In de hedendaagse landbouw is het van essentieel belang om meer en
betere opbrengsten te behalen met een hogere kwaliteit. De basis
hiervoor is een goede en juiste bemesting, bodembehandeling en
onkruidbestrijding. Precisielandbouw komt hierbij steeds centraler te
staan met tot doel het verzorgen van de exacte hoeveelheid nutriënten
op de juiste plaats met een minimale overlap.
Loon– en aannemersbedrijf

De Samenwerking BV

De Samenwerking BV gebruikt inmiddels, waar mogelijk inzetbaar,
diverse exacte RTK-GPS toepassingen in de dienstverlening .
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In 2015 staan wij op bemestingsgebied voor u klaar met o.a.;

8424 PG Elsloo

Telefoon: ( 0561 ) 42 16 41



Kunstmeststrooien, vanaf 2015:
Zeer intelligente weegstrooier op GPS
om uw kunstmest optimaal te strooien.



Sleepslangbemesten op GPS; In 2015
met extra brede banden op lage druk
onder de tractoren in het land.

E-mail:
Info@desamenwerkingbv.nl

Gecertificeerd voor:


VCA



ISO-9001



VKL



GMP+

Voor:


Actueel nieuws



Ontwikkelingen



Projecten



Downloads



Drijfmest aanwenden op gras en bouwland met drie Vervaet hydro-trikes. Als het
om capaciteit en wendbaarheid gaat.



Gewasbescherming en toedienen
vloeibare meststoffen op grasland
met de veldspuit op GPS-gestuurd.



Leveren en aanbrengen vochtige
kalkmeststoffen met schotelstrooier.



Verstrooien vaste mest en compost met
breedstrooiers met walsen en schotels.

www.desamenwerkingbv.nl

Volg ons op:

Mesttransport en mestbemiddeling:


Vervoer en transport van drijfmest evt incl. wegen en bemonsteren.



Mesthandel / bemiddeling; Voor al uw aan– en of afvoer van alle
soorten drijfmest bent u bij ons aan het juiste adres. Neem gerust
contact op over de huidige geldende condities.

