Geachte Maïsteler,

Denekamp, 9 februari 2018

Het nieuwe maïs seizoen zit er weer aan te komen. Ook vanaf onze nieuwe locatie aan de
Brandlichterweg willen wij u graag ondersteunen in de maïsteelt. Daarom willen wij u op de hoogte
brengen van de eventuele te bestellen rassen.
De laatste jaren hebben we uitvoerig gebruik gemaakt van onze drijfmestrijenbemestingsmachine. Dit
betekend dat er ook voor u dit jaar de keuze is voor de manier van het aanbrengen van de mest in uw
maisland. Met de machine wordt alleen het strookje bewerkt waar wordt bemest en/of gezaaid
d.m.v. GPS. Dus de mest word daar aangebracht, waar de plant het nodig heeft. De hoeveelheid
maïsmeststoffen zal verminderd of soms zelfs geheel weg kunnen worden gelaten. Zo bleek ook uit de
opbrengstresultaten van 2017. Kortom, meer opbrengst met minder of geen maïsmeststoffen.
Daarnaast kunnen wij u met behulp van de NIR-Sensor inzicht geven in de samenstelling van de
drijfmest en waar nodig bijsturen. Ook willen wij u er op wijzen dat het per 1 februari is toegestaan
om bouwland te bemesten.Nieuwe maismeststof is GroMaize OptiCoat 30-0-0.2B, deze maismeststof
geeft de plant de meststof wanneer deze de meststof nodig heeft. Dit resulteert in een hogere
drogestofopbrengst en minder uitspoeling naar bodem. Doordat GroMaize OptiCoat de
zoutconcentratie rondom de wortel lager houdt zal er minder wortel- en groeischade optreden.
Als het gaat om welk maïsras u kunt kiezen hebben wij op de achterzijde van dit blad een schema
opgesteld met voorkeurrassen. Uiteraard kunnen wij alle andere rassen ook gewoon leveren. Voor de
duidelijkheid willen wij u nog vertellen dat alle rassen besteld worden: zonder Mesurol is standaard.
Als het zaad wel tegen vogels of ritnaalden ontsmet moet worden dient u dit duidelijk en tijdig aan te
geven. Omdat leveranciers i.v.m. het mogelijke verbod op Mesurol maar een beperkte hoeveelheid
met Mesurol-ontsmet maiszaad maken. OP=OP. Zaaien na 10 mei, kunt u het beste een zeer vroeg
maïsras nemen.
Voor eventuele vragen en prijzen kunt uiteraard contact met ons opnemen. Naast deze brief kunt u
ook meer informatie vinden op onze website www.werktuigenbouwdienst.nl Op deze site is ook het
bestelformulier en eventueel meer informatie te downloaden onder de kop “Downloads” met submenu
“diverse downloads”
Door de wetgeving is men tegenwoordig verplicht om een groenbemester te zaaien. Deze kan soms te
lang zijn om de grond direct te bewerken. Als dit het geval is, adviseert men dat de groenbemester
moet worden doodgespoten. Daarnaast hebben we ook voor de verhuur ook een schijveneg. Met deze
machine kunt u uw groenbemester goed onderwerken.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons altijd bereiken.
Frank Kuiper
(bedrijfsleider)
W & B Denekamp
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Middenvroeg

Dubbeldoel

2e keus

P8333

Millesim

Moeten wij de mechanische onkruidbestrijding voor u verzorgen ?

Wel *

Niet *

Moeten wij de chemische onkruidbestrijding voor u verzorgen ?

Wel *

Niet *

Drijfmestrijenbemesting bij mais

Wel *

Niet *

Hoeveelheid GroMaize OptiCoat per ha

125 *

150 *

Haagwinde bestrijding

Wel *

Niet *

Opmerkingen:

* doorhalen wat niet van toepassing is !
•

•

Teelt u op maïs op scheurgrond (eerste drie jaar) dan bestaat de kans op schade door
ritnaalden, verwacht u hier aantasting van, bestel dan zaaizaad wat behandeld is met Sonido
LET OP, maïszaad behandeld met Sonido  BESTELLEN ZO SPOEDIG MOGELIJK
LET OP, maïszaad behandeld met Mesurol  BESTELLEN ZO SPOEDIG MOGELIJK
Zoals u weet kunnen we zelf een pH monster nemen. Als u het monster aanlevert is de
uitslag met een dag bekend. De kosten bedragen €14,-- per monster!

Dit formulier gelieve in te vullen en zo spoedig mogelijk retourneren, te faxen of op kantoor af te
geven.
Wij wensen u een goed maïs seizoen toe.

W&B Denekamp
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