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In deze nieuwsbrief van april 2017         

- Investeringen voorjaar – NIEUWE UIENZAAIER 
(Agricola) en twee John Deere tractoren. 

- Kappen spuiten 
- Inmeten perceel – luchtfoto met drone 
- Gras en Mais         
- Graszaad maaien en dorsen 
- Klappen en spuiten aardappelen 
- Grondverzet – cultuurtechnisch werk 
- (Poot)uien rooien en laden 

 

Beste relatie,   

In deze nieuwsbrief nemen wij u mee in de diverse voorjaarswerkzaamheden van ons bedrijf. Na het 
zaaien is het weer tijd voor verzorging en oogst. Met de nieuwste technieken en vakmensen zijn wij 
u graag van dienst vanuit Oude-Tonge en Goudswaard. 
 

Investeringen 2017: 
 
Nieuwe Agricola uienzaaier 3x 2.25 incl. rijenbemesting op gps taakkaart 
Deze uienzaaier zaait uw rode, roze en gele uien op 3 x 2,25mtr en kan tegelijkertijd de vloeibare 
kunstmest in de rij spuiten. Vraag naar de mogelijkheden van deze nieuwste technieken. 

 
Twee John Deere tractoren 
 Ons tractoren park is uitgebreid met twee John Deere tractoren van 135 pk en 145 pk voorzien van 
GPS, Isobus en de nieuwste motoren. 

 

 
Kappen spuiten 
Door de droge omstandigheden van de afgelopen tijd is het onkruid 
bestrijden niet overal even goed gelukt. Wij hebben hiervoor 
verschillende kappen- en tunnelspuiten om dit te corrigeren in de na-
opkomst periode. Op deze manier kunnen er veel (wortel) onkruid en 
aardappelopslag effectief worden bestreden. 

 

Inmeten perceel  –  luchtfoto met drone 
Met deze nieuwe TOPCON GPS-set, meten wij uw perceel 
heel nauwkeuring in en verstrekken wij u een kaartje van de 
meting. Daarnaast  maken wij met onze drone luchtfoto’s 
van uw percelen om uw gewas te monitoren.  
 

Ons loonwerk =  vakwerk 
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Gras en Mais 
Voor het zaaien, hakselen incl. conserveermiddel, transport en aanrijden 
van uw kuil  bent u bij ons op het juiste adres. 
Mais zaaien met schijfkouter in combinatie met precisiebemesting,  denk 
aan granulaat en/of vloeibare rijenbemesting. Uw voederwinning is bij ons 
in goede handen. 
 

 

 
Graszaad maaien en dorsen 
Om uw graszaadoogst minder weersafhankelijk te maken, 
werken wij voor u met een 4 meter zelfrijdende zwadmaaier. 
Daarna staan er 4 combines klaar om het graszaad te dorsen. 
Dit voeren wij uit met opraapkleedjes en als het ras het toelaat, 
bestaat ook de mogelijkheid om van stam te dorsen.  

 

 
Aardappelen klappen, spuiten en rooien 
Om het groeiseizoen van uw vroege aardappelen maximaal te benutten is er 
ook d e mogelijkheid om het loofklappen en het doodspuiten in 1 werkgang te 
realiseren.  Deze combinatie van loofklappen en spuiten zorgt ervoor dat uw 
aardappelen langer kunnen doorgroeien  (ca. 1 week) tot het oogstmoment.  
 

Grondverzet – cultuurtechnisch werk 
Na het oogsten heeft u de gelegenheid om uw perceel weer op 
orde te brengen. Denk aan egaliseren inclusief 
voorbewerking. Dit voeren wij graag voor u uit. Met inzet van 
onze kennis en kunde gecombineerd met onze bulldozers en 
kilverbord, voorzien van GPS/laser,  brengen wij uw perceel 
weer in topconditie.  

 

(Poot)Uien rooien en laden  
Over enkele weken zullen de 2e jaars plantuien gerooid gaan worden. 
Dit kunnen wij zowel op 1,5m als op 2,25m bedden voor u verzorgen. 
Wij laden uw uien met of zonder rollenbed.  
 

Voor de komende oogstperiode kunt u bij ons terecht  voor het oogsten van granen, aardappelen, 
suikerbieten, cichorei, witlof, wortelen etc. Interesse? Vraag alvast vrijblijvend naar onze 
mogelijkheden. In de volgende nieuwsbrief leest u hier meer over. 

Met vriendelijke groet,  

het Van Driel-team  

 

KENNIS & KUNDE 
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