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Nieuwsbrief Rundvee 

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of opmerkingen?  

Stuur dan een mail naar Info@debruijnagri.nl of bel 0162-682364 

 

Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen, laat het ons weten via Info@debruijnagri.nl. 

Vóór 15 september stikstofruimte volmaken? 

Nu het strooiseizoen 2017 bijna ten einde is maken veel veehouders de finale 
stikstofbalans op. Tot 15 september is er nog de mogelijkheid om kunstmeststikstof te 
strooien. Het opvullen van de laatste stikstofruimte voor dit jaar in combinatie met 
extra aanvoer voor het nieuwe seizoen kan een interessante optie zijn.  

Nu stikstof kopen, of wachten tot volgend voorjaar? 

De ontwikkeling van de kunstmestprijs blijft lastig te voorspellen, zelfs voor kenners 
van de markt. Vooraf meststoffen inkopen lijkt speculatief, maar in de afgelopen tien 
jaar is het maar twee keer voorgekomen dat de KAS in april goedkoper was dan in juli 
van het jaar ervoor, namelijk in 2009 en in 2016. Gemiddeld genomen levert inkopen 
in de zomer een voordeel op van 3,23 euro per 100 kilo (11,8 procent) ten opzichte 
van inkopen in april. Als daar de kosten voor opslag van worden afgetrokken, blijft nog 
altijd een mooie marge op het geïnvesteerd kapitaal over. Bekijk de stikstofprijzen over 
de afgelopen 10 jaar. 

 
Mocht u gebruik willen maken van deze vóórkoop mogelijkheden, neem dan 
vrijblijvend contact met ons op om de diverse voorkoop-mogelijkheden door te nemen. 

          Lees meer…. 

Kalkbemesting met Eierschalen 

Na de maisoogst is geschikte moment om uw bouwgrond te bekalken.                       

Hiervoor hebben wij diverse kalksoorten beschikbaar. Eierschalen zijn een zeer        

aantrekkelijke calcium-bron Hiermee kunt u een voordelige kalkbemesting uitvoeren.

         Lees meer... 

Vanggewas na de mais 

Bent u verplicht om na de mais een vanggewas te zaaien ? 

Wij hebben hiervoor Zaairogge, Italiaans raaigras of Grasmix beschikbaar. 

         Lees meer…. 

http://www.debruijnagri.nl/
http://www.triferto.eu/nl/nieuws/268/vroeg-kas-inkopen-loont
http://www.debruijnagri.nl/site/images/my_html/pdf/Product%20Eierschalen%20DBA.pdf
http://www.debruijnagri.nl/site/images/my_html/pdf/2016%20Groenbemesters%20brochure%20de%20Bruijn%20Agri.pdf

