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Beste Lezer,
Het jaar 2011 ligt inmiddels achter ons en de voorbereidingen voor het komende seizoen zijn alweer in volle gang. In deze nieuwsbrief willen wij u op de
hoogte brengen van alle nieuwe ontwikkelingen binnen ons bedrijf.

Bietenrooier en knolselderijrooier
Tijdens Beet Europe 2010 is de Vervaet Beet Eater 625 als beste bietenrooier getest. Deze rooier leverde het minste verlies per hectare. Onze
doelstelling is om de beste kwaliteit te leveren bij zowel het rooien van
suikerbieten als knolselderij. Door de recente aanschaf van de Vervaet 625
Beet Eater, hebben we nu de mogelijkheid om onze Vervaet 17T definitief
om te bouwen tot knolselderij rooier. Wij zullen hierbij uitgebreide
aanpassingen doorvoeren om rooikwaliteit te verbeteren en
productbeschadigingen te voorkomen. Meer informatie hierover kunt u
vinden op onze website. Heeft u belangstelling naar de mogelijkheden van
deze beide rooiers, dan kunt u vrijblijvend een afspraak maken.
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Witlofteelt
Denkt u bij deze uien- en aardappelprijzen aan een andere teelt?
Misschien is witlof dan iets voor u. Bij onze afnemers is er ruimte voor
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meer afzet van witlofpennen, ook nog voor 2012. Heeft u interesse in de
witlofteelt laat het ons weten. Verder zullen wij onze Dewulff Kwatro rooier
verder aanpassen met een wrijfmat. Hierdoor kunnen we de rooikwaliteit
verder verbeteren.
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Valtra N142 vario met 12 rijer knolselderij planter
Door de blijvende en stijgende vraag naar knolselderijplanten hebben wij een
12 rijer van de firma Ferrari aangeschaft. Met deze machine worden door 6
mensen 12 rijen geplant. In samenwerking met de firma Kooiman en Ferrari
hebben wij een machine bedacht die aan alle wensen voldoet. Voor deze
planter zal een Valtra N142 vario op cultuurwielen rijden. Wij verzorgen zelf de
mensen die gaan planten. Daar hoeft u dus geen zorgen meer om te hebben.

Uienteelt
Ter vervanging van onze uienklapper
hebben wij geïnvesteerd in een nieuwe
uienklapper van het merk Holaras. Tevens
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hebben wij onze zaai en plantmachine
grondig onderhanden genomen. Ook op dit
gebied zijn we dus klaar voor een nieuw
seizoen volgens de laatste technieken.
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Diverse
Wij hebben sinds vorig jaar ook de beschikking over een sleuvenfrees.
Afgelopen jaar hebben wij als één van de eersten proefgereden met de
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nieuwe high Speed pers van Krone. Helaas hebben we moeten constateren
dat we de hogere capaciteit er in het afgelopen seizoen niet uit konden halen.
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We hopen de extra capaciteit dit seizoen wel te kunnen tonen.
Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, informeer of maak
vrijblijvend een afspraak. We staan graag voor u klaar!.
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