
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

Geachte relatie,  
 
Het groeiseizoen 2014 staat voor de deur. Middels 
deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen 
van de ontwikkelingen binnen ons bedrijf en een kort 
overzicht schetsen van de producten en diensten die 
wij kunnen leveren. Uiteraard komen we binnenkort 
bij u langs om de (voorjaars)werkzaamheden te 
bespreken. 
 
Overname activiteiten Jaap Potiek 
Jaap Potiek heeft aangegeven te willen stoppen met 
zijn zelfstandige loonwerkactiviteiten. Jaap komt ons 
team versterken en zijn activiteiten nemen wij over. 
Wij zijn zeer blij dat Jaap met zijn jarenlange ervaring 
bij ons komt werken.  
Met toevoegen van de activiteiten van Jaap wordt ons 
dienstenaanbod tevens uitgebreid. Ook voor 
zodebemesten met tank, het reinigen van sloten met 
maaikorf, klepelbak en werprad, kunt u nu bij ons 
terecht. Daarnaast wordt de capaciteit van de 
ladewagen vergroot, omdat we de Schuitemaker 
rapide van Jaap zullen blijven inzetten, naast onze 
Pöttinger.  
 
Sleepslangen 
Ook dit jaar trekken wij gezamenlijk met Loonbedrijf 
Van den Akker op om het sleepslangen voor u aan te 
bieden. Precies toedienen van mest met minimale 
bodembelasting wordt steeds belangrijker. De GPS 
gestuurde 12 meter brede, sectie-afsluitbare, 
bemester in combinatie met het sleepslangsysteem  
zorgt hiervoor. Na een jaar gewerkt te hebben met dit 
sleepslangsysteem kunnen we dat al enkel op basis 
van eigen grasland bevestigen. De zode blijft beter en 
drogestofopbrengsten nemen toe! 

 
In het actuele “kringloopwijzer” denken wordt al 
regelmatig genoemd dat door het toevoegen van 

water, mest efficiënter kan worden ingezet. Extra 
voordeel van sleepslangbemesting is dat water 
makkelijk kan worden toegevoegd. Daarnaast is 
sleepslangbemesting bij kavels van voldoende omvang 
ook zeker qua prijs concurreerbaar ten opzichte van 
bemesting middels een tank. Belangrijk is wel dat u 
zorgt dat de putten goed gemixed zijn, zodat uw 
meststoffen goed verdeeld zijn en de mest het beste 
verpompbaar is. 
 
Om zeker te zijn dat we op het gewenste moment bij u 
komen bemesten met de sleepslang, vragen we u 
tijdig te bellen. Al voor de jaarwisseling staan de 
eerste afspraken gepland om te sleepslangen. Mest 
mag worden uitgereden op grasland vanaf 16 februari 
en op bouwland vanaf 1 februari. 
 
Ritnaaldenbestrijding in mais 
Wanneer maïs op gescheurd grasland wordt gezaaid, 
kan schade optreden door ritnaalden. De schade kan 
optreden tot 3 jaar na scheuren, maar met name in 
het tweede jaar na 
scheuren is het 
risico het grootst. 
Door het zaaizaad te 
behandelen kan 
schade door 
ritnaalden worden 
voorkomen. Vanaf 
2014 is echter het 
gebruik van 
neonicotinoiden 
(o.a. Gaucho, 
Poncho en Cruiser) als zaadcoating bij maïszaad 
verboden. Wel zullen de nieuwe middelen Sonido en 
Force 20CS beschikbaar zijn. Niet alle rassen zullen 
beschikbaar zijn met deze zaadontsmettingen. Mocht 
u maïs verbouwen op gescheurd grasland, geef dit dan 
tijdig aan, dan kunnen wij met u het juiste ras met de 
juiste zaadbehandeling voor u bestellen.  
 
Doodspuiten groenbemester 
Door de tot nu toe zachte winter lijkt de gezaaide 
groenbemester goed aan te slaan. Extra aandacht voor 
het doodspuiten en onderwerken van de 
groenbemesters is dus vereist.  
Niet goed ondergewerkte resten van groenbemesters 
(bijv. bij raaigrassen en winterrogge) kunnen weer 
gaan uitlopen en problemen met opslag veroorzaken. 
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Goed ploegwerk en het vooraf doodspuiten van de 
groenbemester is noodzakelijk om dit te voorkomen. 
Bladrijke groenbemesters moeten bij voorkeur droog 
worden ondergeploegd en goed worden verdeeld 
door de bouwvoor. Bij het nat onderploegen en bij 
een slechte verdeling kan een compacte, slecht 
verterende en zure laag ontstaan. Door 
zuurstofgebrek zet de organische stof zich om in 
organische zuren in plaats van in humus. Dit noemt 
men het 'inkuileffect'. Deze slecht verteerde, zure 
massa is het volgende jaar nog duidelijk terug te 
vinden en kan een lagere opbrengst van het volggewas 
veroorzaken, omdat de wortels in deze laag slecht 
doordringen. 
 
Voor het doodspuiten van groenbemesters volstaat 
een lage dosering met een goedkoop 
glyfosaathoudend middel. De kosten voor een 
bespuiting zijn dus relatief laag. 
 
Nieuwe investeringen voor 2014 
 
GPS op de spuitmachine 
Deze winter is onze zelfrijdende spuitmachine 
uitgerust met GPS. Met GPS kunnen we nog preciezer 
werken en is het niet meer nodig om van de 
spuitmachine te stappen om stukken uit te zetten. 

 
 

 

Gaspardo 8 rijige maïszaaimachine 
In het voorjaar wordt er door Wasse BV Hijken nog 
een Gaspardo 8 rijige maïszaaimachine geleverd. Vorig 
jaar hebben wij voor het eerst met dit type machine 
gewerkt. Dit beviel zo goed, dat we besloten hebben 
de laatste 6-rijer ook te verruilen voor een 8-rijer. 
Beide machines zullen in de toekomst verzekeren dat 
uw maïs snel en nauwkeurig gezaaid wordt.  

 
Case Puma 215 CVX 
Om voldoende capaciteit te hebben aan de pomp voor 
het sleepslangen, hebben wij een zware trekker 
aangeschaft die begin 
februari door 
Demmink 
mechanisatie te 
Blesdijke geleverd 
wordt. Het betreft een 
Case Puma 215 CVX.  
 
 
 
Bekalken loont! 
Verbeter de pH-waarde van uw grond. Strooien van 
kalk levert het volgende op: 
 

1. Beter bodemleven en een goede 
bodemstructuur 

2.  Hogere beschikbaarheid van fosfaat 
3.  Betere wortelontwikkeling 
4.  Hogere stikstofbenutting 
5.  Betere benutting meststoffen en daardoor 

een hogere opbrengst 
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Bestel kalk voor € 65,- per ton (Ankal wit, zeer fijne 
kalk, 50% ZBW.) Voorwaarden zijn: 
 

 Bestellen voor 1 mei 

 Levering in het voorjaar 

 Levering volle strooier 
 

Toekomstig mestbeleid 
Op het moment van schrijven is er nog steeds 
onduidelijkheid over de uiteindelijke invulling van het 
mestbeleid. Wel is duidelijk dat er een 
mestverwerkingsplicht komt voor bedrijven met een 
mestoverschot. Echter, wanneer u de mest 
rechtstreeks kunt afvoeren naar een ander 
landbouwbedrijf hoeft u geen mest te laten 
verwerken.  U sluit dan een Regionale mestafzet 
overeenkomst (RMO) met de afnemer(s) van de mest. 
Deze uitzondering geldt alleen bij afvoer van uw totale 
bedrijfsoverschot. De voorwaarden voor deze 
vrijstelling zijn onder andere: 
 

 Het bedrijf dat de mest afneemt ligt 
hemelsbreed maximaal 20 kilometer vanaf 
uw productielocatie.  

 Uw bedrijfsoverschot is in het betreffende 
kalenderjaar maximaal 25% van de totale 
mestproductie.  

 U sluit vooraf een schriftelijke overeenkomst 
(RMO) af met de afnemer. U hoeft deze 
overeenkomst niet naar ons op te sturen, 
maar bewaart deze in uw administratie. 

 
Wilt u mest afzetten en/of een Regionaal 
Mestafzetovereenkomst sluiten, neem dan contact 
met ons op!  
 

Aanbod 
In 2014 kunnen wij wederom topkwaliteit 
landbouwfolie, onderfolie en dekkleden voor een 
scherpe prijs bij u thuis leveren. Vraag vrijblijvend een 
offerte aan via info@pereboompaasloo.nl   
 
Daarnaast kunt u voor diverse fouragemiddelen bij ons 
terecht. Wij kunnen u de volgende producten leveren:  
 

 Mais 

 Hooi 

 Diverse soorten stro  

 Graszaadhooi 

 Luzerne 

 (Gemalen) Koolzaadstro 
 Rapsodie 

 

Tevens kunnen wij u van dienst zijn bij het aan- en 
verkopen van snijmaïs en het bemiddelen van de aan- 
en afvoer van mest. Wij zijn G.M.P. erkend handelaar 
en bezitten een Voedsel Kwaliteit Loonwerk certificaat 
(voor meer informatie zie: www.vkl.nl)   
 

Betrouwbare dienstverlening, optimale service! 
Zoals u kunt lezen gebeurt er veel en veranderen 
zaken snel. Wij zijn erop gebrand in deze 
veranderende en dynamische sector om betrouwbare 
producten en diensten te leveren aan u met een hoge 
servicegerichtheid.  Met de gedane investeringen en 
het uitbreiden van de activiteiten staan wij komend 
groeiseizoen enthousiast en gemotiveerd voor u klaar! 
 
Vragen 
Mocht u vragen hebben over bijvoorbeeld de teelt van 
uw ruwvoeder of van gedachten willen wisselen over 
wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen bel dan: 
0561-451695. Zoals geschreven komen wij binnenkort 
bij u langs om de voorjaarswerkzaamheden met u te 
bespreken.  
 
Vriendelijke groet, familie Pereboom en medewerkers. 
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Overzicht van onze activiteiten vanaf januari 2014: 
 

 Toedienen van mest op bouwland en grasland met mestinjecteur, sleepslangssysteem of 
mestverspreider 

 Verzorgen van transport van mest inclusief wegen en bemonsteren 

 Ploegen (met vorenpakker) 

 Zaaiklaarmaken door middel van cultivator, frees of rotoreg 

 Zaaien van gras, maïs en granen 

 Toepassen van gewasbeschermingsmiddelen met een Delvano zelfrijdende spuitmachine 
voorzien van GPS 

 Strooien van kalk met een Bredal strooier voorzien van weegsysteem 

 Maaien van gras 

 Klepelmaaien 

 Harken met behulp van een 4-rotorige hark van 15 meter 

 Hakselen van gras, maïs en GPS (eventueel met toevoegmiddel) 

 Persen van ronde balen met een Mc Hale Fusion 2 perswikkelcombinatie 

 Inkuilen met behulp van ladewagen 

 Dorsen en pletten van graan en maïs 

 Het reinigen van sloten met maaikorf, klepelbak en werprad  

 Shovelwerkzaamheden 

 Tevens kunnen wij u van dienst zijn bij het aan- en verkopen van snijmaïs, het bemiddelen 
van de aan- en afvoer van mest en het leveren van  een divers aanbod van 
fouragemiddelen. Wij zijn G.M.P. erkend handelaar en bezitten een certificaat 
VoedselKwaliteit Loonwerk (zie ook www.vkl.nl). 

 
Alle andere werkzaamheden die op uw bedrijf voorkomen kunnen worden overlegd, en eventueel 
in samenwerking met collega loonbedrijven worden uitgevoerd. 
   

 


