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Mestbewerking en -verwerking
Mestbewerking en -verwerking met centrifugescheider in samenwerking met collega-bedrijf in regio
medio maart, bericht volgt. Tot die tijd is er een mobiele scheider voor handen met een capaciteit
van +/- 150 m3 per dag, afzet bespreekbaar.

Combinatiekorting,
Grasland-woelen in combinatie met doorzaaien en de afname van zaaizaad voor een interessante
combinatie korting. Doorzaaien kan al in het voorjaar met gecoat zaad voor een snellere start. Bekijk
de Barenbrug-app op deze site voor een heel breed assortiment graszaadmengsels. Er is ook veel
andere informatie te vinden voor het behoud en onderhoud van uw weiland. Of kijk op
www.visscherholland.nl

Besparen op uw kunstmest en het aanwenden hiervan
Pak uw voordeel door nu al uw vloeibaar kunstmest te bestellen. Door op het juiste tijdstip de
vloeibare kunstmest aan te wenden in vorm van volleveldsbespuiting op uw weide is de opname in
het gewas optimaal. Dit aanwenden doen we met onze zelfrijdende veldspuit met een werkbreedte
van 30 meter met sectie afsluiting en brede banden. Dit om zo min mogelijk sporen en insporing in
uw weiland te maken. Dit is ten opzichte van kunstmest strooien en spaakwiel bemesten een betere
methode, tevens heeft volleveldsbespuiting de laagste kostprijs per hectare.
Voor meer informatie en speciale hectareprijzen kunt u bij ons terecht. We staan u graag te woord.

Leuke attenties te winnen
Geheel 2016 wordt er om de 2 maanden één trekking georganiseerd. Uw factuurnummer is uw
lotnummer en daarmee maakt u kans op een leuke attentie!!
Wijzigingen onder voorbehoud.

Verder
Onze machines worden geüpdatet zodat we voor u snel en doeltreffend kunnen werken. Ook onze
werknemers werken met als doel, de kostprijs voor uw gewaardeerde producten te verlagen!! Onze
visie is samen met u te werken aan een sterkere positie in de agrosector.
Namens Team Loonbedrijf van der Ven hopen we u van dienst te zijn bij alle bedenkbare
werkzaamheden in de agrarische sector.
Voor meer informatie staan we u graag te woord

