
  N I E U W S B R I E F  

DE SAMENWERKING….  De Samenwerking BV 

Grasland exact bemesten op GPS 

Precisielandbouw 

 Tel: 0561 42 1641  -   www.desamenwerkingbv.nl 

Voor méér informatie en mogelijkheden  

neem gerust contact op!! 

 Sectie-afsluiting bemester automatisch RTK-GPS gestuurd; 

Minimale overlap op kopakkers en gerende percelen. 
 

 Sectie-afsluiting; Automatische aanpassing van de afgifte 

van de mest aan de werkbreedte van de mest-secties. 
 

 Plaatsspecifieke + variabele afgifte en toediening  

drijfmest mogelijk, in de rijrichting o.b.v  taakkaarten. 

 

Het wordt steeds belangrijker om drijfmest zo efficiënt mogelijk op het land toe te dienen. De 

mestgiften worden door de wetgeving steeds verder beperkt en het is van essentieel belang 

om méér en betere opbrengsten te behalen met een hogere kwaliteit. De basis hiervoor is een 

goede en juiste bemesting. De Samenwerking BV kan u van dienst zijn met een sectie-gestuurde 

graslandbemester op GPS waarmee uw drijfmest optimaal wordt aangewend. Ook kan deze 

machine op basis van taakkaarten de drijfmest plaats-specifiek doseren en toedienen. Kortom 

het verzorgen van de exacte hoeveelheid nutriënten op de juiste plaats zonder overlap. 

“Betere benutting mest door een exacte 

absolute gift van organische mest op basis 

van vastgelegde gehalten in de mest” 



“De Samenwerking BV, uw partner voor een 

nauwkeurig en duurzaam gerichte landbouw”  

Gecertificeerd voor: 

 VCA 

 ISO-9001 

 VKL 

 GMP+ 

  

                 

  www.desamenwerkingbv.nl 

Telefoon:  ( 0561 ) 42 16 41  

E-mail:  

Info@desamenwerkingbv.nl 

Loon– en aannemersbedrijf 

De Samenwerking BV 

 Noord 11 

 8424 PG Elsloo 

Voor: 

 Actueel nieuws 

 Ontwikkelingen 

 Projecten 

 Downloads 

Om in de toekomst ook voldoende opbrengsten te kunnen behalen is het 

erg  belangrijk om te werken met een goede en juiste bemesting, bodem-

behandeling en onkruidbestrijding. Precisielandbouw komt hierbij steeds 

centraler te staan met tot doel het verzorgen van exacte hoeveelheid 

nutriënten op de juiste plaats met een minimale overlap.  

De Samenwerking BV gebruikt diverse RTK-GPS toepassingen, exacte plaats-

specifieke mogelijkheden en data-verwerking in de dienstverlening. 
 

In 2017 staan wij op bemestingsgebied voor u klaar met o.a.;  

 Kunstmeststrooien; Zéér intelligente weeg-

strooier volledig RTK-GPS gestuurd. 

Sectie-regeling voor minimale overlap.  

 Sleepslangbemesten RTK-GPS gestuurd; 

Sectie-afsluiting + extra brede banden op 

zeer lage druk + compressor + buffertank. 

 Drijfmest aanwenden op gras en bouw-

land met drie Vervaet hydro-trikes. Als het 

om capaciteit en wendbaarheid gaat. 

 Gewasbescherming / Vloeibare 

meststoffen toedienen op grasland.  

Veldspuit-secties zijn GPS-gestuurd. 

 Verstrooien vaste mest en 

compost  breedstrooiers 

met walsen en schotels. 

 Aanbrengen + leveren 

vochtige kalkmeststoffen.  

Mesttransport en mestbemiddeling:  

 Mesttransport vrachtauto met weegoplegger 

36m3 incl. AGR-GPS wegen en bemonsteren. 

 Transport met tank 24m3 op vrachtauto of 

achter de tractor. Boer-boer / bedrijfsintern. 

 Mesthandel / bemiddeling; Voor al uw aan– 

en of afvoer van alle soorten drijfmest. 

Volg ons op: 

 Drijfmestrijenbemester en maïszaaien in één 

werkgang volledig RTK-GPS gestuurd. 

“Alternatief voor kunstmest in de rij” 


