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Beste Lezer,
Hierbij de eerste editie van de nieuwsbrief van loonbedrijf KNUIT. In deze
nieuwsbrieven willen wij u voortaan op de hoogte brengen van alle nieuwe
ontwikkelingen binnen ons bedrijf.

Oogstseizoen 2010 was de ultieme vuurproef
Bij een ieder van ons staan de oogstwerkzaamheden in de aardappels en
witlof nog in het geheugen gegrift. Ondanks dat we volgens ons alle klanten
goed hebben kunnen helpen heeft dit najaar ons wel aan het denken gezet.
Ook de prestaties van de nieuwe 4-rijer van firma Dewulf zijn niet onopgemerkt
gebleven. Dewulf heeft met zijn KWATRO in korte tijd een volwassen en goed
doorontwikkelde 4-rijer op de markt gezet. Deze rooier die in een moeilijk
seizoen als 2010 de ultieme proef van bekwaamheid met succes heeft weten
te doorstaan. Voor komende seizoen zijn wij er als enige in geslaagd om deze
rooier naar Zeeland te halen. Nieuwsgierig? Voor meer informatie raadpleeg
onze internetsite. Heeft u belangstelling naar de mogelijkheden van deze
rooier maak dan vrijblijvend een afspraak met ons.
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Aardappels planten in een werkgang
Bij het planten van aardappels is grondbewerking zeer belangrijk. De gehele
teelt van de aardappels begint met een juiste grondbewerking in het voorjaar.
Wij hebben geïnvesteerd in de AVR Multivator. De Multivator is in de eerste
plaats bedoeld als vervanger van de rotorkop-eg bij de pootbedbereiding voorop de trekker. Het grote nadeel van de traditionele systemen is dat men niet
plant in onbereden grond en veelal nog kluiten in de rug heeft na het planten.
Bij de multivator daarentegen gaat men eerst de grond frezen en worden
onmiddellijk ruggen gevormd. Daarna worden, met de planter achterop de trekker in één werkgang, de poters in deze ruggen geplant. Het pootbed wordt dus
niet meer bereden. Deze werkwijze moet een
perfecte structuur garanderen en een hogere
opbrengst kunnen genereren. Verder zal de
combinatie worden uitgevoerd met GPS.
Heeft u belangstelling naar de mogelijkheden van deze plantcombinatie maak dan vrijblijvend een afspraak met ons.

Stro en hooi persen
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Ter vervanging van een van onze Freeman
persen hebben wij weer geïnvesteerd in een
Krone XC1290. Deze pers is uitgevoerd met
snij inrichting, gestuurde tandemstel en
maakt pakken van 90 cm hoog.

Beregenen
Om u nog beter van dienst te kunnen zijn in droge periodes. Hebben wij nu de
beschikking over een extra regenhaspel de Irrifrance Optima 1025. Deze heeft
een lengte van +/- 390 meter en is voor de rest identiek aan de combinatie die
we al hebben.
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