Hierbij een tussentijdse nieuwsbrief.
Het seizoen is begonnen, de eerste
snee zit aan de bult. De maïs staat
boven. Inmiddels hebben we de
nieuwe regelgeving, zoals
afschaffing melkquotum en verbod
op fosfaat kunstmest in de praktijk
meegemaakt. In deze nieuwsbrief
lichten wij de verschillende
certificeringen toe waarover wij
beschikken, behandelen wij
vloeibare kunstmest, geven we een
tussenstand van luzerneteelt en
schrijven we over de voor-opkomst
bespuiting in maïs. Wij wensen u
veel leesplezier.
Familie Pereboom en medewerkers.
Veilig handelen in Maïs.
Landbouw- en loonbedrijf
Pereboom beschikt over
verschillende certificeringen. In het
verleden werd er minimaal
gecontroleerd of aanleverende
bedrijven beschikken over de juiste
certificering. Tegenwoordig is dit
anders en is het een voorwaarde
om voer te mogen leveren.
Als een bedrijf producten wil
verhandelen moeten ze voldoen
aan de volgende voorwaarden:
1. GMP gecertificeerd zijn, dit
betekent dat je voldoet aan
de normen en eisen wat
betreft hygiëne in de
productiefase.

2. Het bedrijf voldoet aan VKL
(voedselkwaliteit Loonwerk),
dit gaat om de
voedselveiligheid in het
agrarisch loonwerk voor alle
gewassen.
3. Nieuw is Securefeed.
Dit is een borgingssysteem
van voedermiddelen,
mengvoeders en
toevoegingsmiddelen.
Wij zijn in bezit van bovenstaande
certificaten. Alle
genoemde certificaten worden
door middel van jaarlijkse audits
(zowel in- als extern) getoetst
teneinde de systemen actueel te
houden.
Daarnaast beschikken wij over een
AVB verzekering. Deze verzekering
dekt de productaansprakelijkheid.
Onder de dekking vallen alle
bedrijfsactiviteiten die verband
houden met de productie, de
handel en het transport van
diervoederproducten.
De melkfabriek stelt het verplicht
aan veehouders om hun
veevoeder af te nemen van een
handelaar die AVB verzekerd is.

Vloeibare kunstmest.

Bespuiting maïs.

Afgelopen voorjaar is er veel
vloeibare kunstmest gespoten. Dit
doen we met een spuit voorzien
van GPS en zesgaats doppen.
Volgens de proeven die van 2010
tot 2014 zijn gedaan neemt de
drogestofopbrengst met 15 % toe.
Bovendien bevat het gras een
meer bestendig eiwit aandeel. De
resultaten lijken positief. Wij zijn erg
benieuwd wat de kuilanalyses voor
uitslag geven.

Dit jaar hebben wij op sommige
maïspercelen een voor-opkomst
bespuiting gedaan tegen onkruid.
De bodemherbicide die wij hebben
gespoten, slaat goed aan.

Luzerneteelt.
Dit jaar telen wij voor het eerst
luzerne. Zoals het er nu uit ziet, gaat
de teelt volgens planning. En
kunnen we er straks een mooi
product van maken.
Van de luzerne worden balen
gemaakt. Mocht u interesse
hebben in dit product, laat het ons
dan weten.

Voordelen van deze voor-opkomst
bespuitingen zijn:
 Minder onkruiddruk op het
maïsgewas.
 Een lagere dosering is
mogelijk bij de tweede
bespuiting, hierdoor heeft het
gewas minder last van
remming in de groei
 De termijn om de tweede
bespuiting te doen is
flexibeler (later spuiten is ook
mogelijk), hierdoor kunnen
probleemonkruiden zoals
haagwinde effectiever
aangepakt worden
De kosten van deze manier van
onkruidbestrijden zijn niet veel
hoger, omdat er in de tweede
bespuiting op middel bespaard kan
worden.
Voor vragen kun je terecht bij
Sander.

