Nieuws vanuit Zevenbergen

Bekijk de webversie

Uw specialist in het zaaien en planten van de volgende gewassen:
Uien (plant/zaai) | Suikerbieten | Cichorei | Knolselderij | Kolen | Wortelen | Aardappelen (poot/consumptie)

Nieuwe innovaties voor 2021
We hebben ook dit jaar weer geinvesteerd in nieuwe machines voor meer capaciteit
en efficiëntie. De 'nieuwe' Dewulf Kwatro en de volautomatische Ferrari
plantmachine zijn recent aan ons machinepark toegevoegd.
Doordat alles geheel door GPS wordt aangestuurd geeft dit volop mogelijkheden
voor sectiecontrol en plaatsspecifiek werken.
Door middel van deze nieuwsbrief willen we jullie van onze ontwikkelingen op de
hoogte brengen.

Nieuwe Dewulf Kwatro gen. 2
We hebben een nieuwe Dewulf
Kwatro gen.2 aardappelrooier
aangeschaft.
Met 2 gelijke Dewulf Kwatro
aardappelrooiers staan we
garant voor nog meer oogst
capaciteit.

Volg ons bedrijf op Facebook

Nieuwe Ferrari 12 rijige vol
automatische plantmachine
De Ferrari,voor het planten van
knolselderij en kool gewassen, is
recent aangeschaft.
Voorzien van granulaat toediening
en voor in de nabije toekomst
gericht op het planten d.m.v.
taakkaarten.
Sectiecontrole, alles geheel GPS
aangestuurd.

Garford 6 mtr schoffelmachine
Na vorig jaar uitgebreid getest te
hebben, is de camera/gps
gestuurde Garford schoffel
machine praktijkrijp!
De schoffelmachine is uitgevoerd
met sectiecontrole en
rijenbespuiting.
Ook is er de mogelijkheid van
rijenbepuiting (kappen spuit). Dit alles op een rij afstand van 50 cm.
Ook kan de machine omgebouwd worden voor het schoffelen van zaaiuien,
voor bedden van 2,25 mtr. Hierbij wordt de werkbreedte 6,75 mtr.
Bekijk hier meer foto's

Zibo onkruidrol
Voor uw aardappelopslag en andere
hoogstaande onkruiden hebben we
een Zibo onkruidrol aan geschaft.
Deze heeft een werkbreedte van 6
mtr.en kan in alle gewassen met
verschillende spoorbreedtes in gezet
worden.
De machine hangt in de
fronthefinrichting, zodat het zicht op
het werk optimaal is.

Suikerbieten en Cichorei zaaien,
met sectie controle.
Zaaimachine is voorzien van rijen
bespuiting, granulaat-en vloeibare
meststof toediening.
Dit alles in 1 werkgang.

Precisielandbouw 2021
Dit jaar willen we verdere stappen nemen in precisielandbouw. Samen met
landbouwmechanisatiebedrijf Hamoen volgen we de gewassen en bodem op ons
bedrijf nauwlettend en sturen bij waar mogelijk.
In het seizoen worden de ontwikkelingen van de gewassen via het online portal van
Hamoen d.m.v. hoge resolutie satelliet- en dronebeelden gevolgt.
De eerste stap van dit jaar was om de bodem te scannen. Vervolgens worden de
grondmonsters in de juiste zones gestoken om een goed beeld te krijgen van de
variatie in de bodem.

Doel project
Doordat we het precisielandbouw project op ons eigen bedrijf uitvoeren kunnen we
meer kennis vergaren en delen met onze klanten.
Daarnaast kunnen we de uitgebreide mogelijkheden van ons machinepark testen en
inzetten in de praktijk. Meer info hierover volgt in onze volgende nieuwsbrieven.

Meer video
Prachtige beelden van ons werk, gemaakt door Flying Pixels Photography

Loonbedrijf Lokers
Schansdijk 5
4761 RH Zevenbergen

M: +31 (0) 6 50 67 54 82
E: loonbedrijflokers@kpnmail.nl
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u loonbedrijflokers@kpnmail.nl toe aan uw adresboek.

