Nieuwsbrief
Mest, februari 2012

Nieuw! Sleepslangbemester
Door de steeds strenger wordende regels op het
gebied van bemesting, is besloten om te investeren
in een nieuwe bemester waarmee wij verantwoord
kunnen bemesten.

De verschillen van het nieuwe t.o.v. het oude systeem zijn:
- De mest wordt aangewend in de grond d.m.v. snijkouters i.p.v. een sleepvoet.
- De bemester is afsluitbaar in drie secties, dit houdt in bij overlapping van een vorige baan of
greppel/watergang de buitenste secties onafhankelijk van elkaar afsluitbaar zijn (zie foto).
Maar ook op het kopend waarbij de bemester opgetild moet worden voor het draaien,
kunnen alle secties tegelijk worden afgesloten.
- Tijdens het draaien op het kopend wordt de sleepslang met de nieuwe zwenkarm buiten de
bemester gebracht, en kunnen wij de bemester meteen na het draaien weer laten zakken.
Hierdoor kan gelijk weer worden begonnen met bemesten volgens de regels.
- De breedte van de bemester is 12 m1 gebleven alleen de verdeling van de mest wordt nu met
2 verdelers verdeelt, die in het midden van hun deel zijn gepositioneerd. Hierdoor is het
verschil in slanglengte kleiner en zal de mest gelijkmatiger worden verdeelt.
Daarnaast heeft er ook nog een opwaardering aan het bestaande materieel plaatsgevonden:
- De bestaande pomp is uitgevoerd met een nieuwe 8” turbo-vuller waardoor de
pompcapaciteit weer omhoog is gegaan.
- De trekker met bemester is uitgevoerd met een druk wissel systeem, waardoor wij tijdens
het bemesten met een lage bandendruk kunnen rijden waardoor het draagvermogen wordt
vergroot.
Voor het overige materieel zijn geen wijzigingen aangebracht en werken wij nog op dezelfde wijze
als voorgaande jaren; met een 3-man systeem - trekkers op brede banden (90cm) - hoeveelheid
registratie mest d.m.v. 2 flowmeters (totale mestgift + water – watergift), hierdoor altijd eerlijke
m3 en juiste mestgift per Ha – rijhulp d.m.v. Topcon GPS systeem - de totale lengte aan
slangen +/ 2.000m1.
Voor eventuele vragen en tarieven kunt u contact opnemen via de mail (info@lageveenachlum.nl)
of per telefoon met Siepie Lageveen (06 53642720) en/of Haiko Lageveen (06 24935219).
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