Groothandel in gewasbeschermingsmiddelen, zaden, landbouwfolie,
meststoffen, palen, touw en andere land- en tuinbouwbenodigdheden.

Willems Balgoy V.O.F.
Tel. (024) 641 26 32
info@willemsbalgoy.nl
www.willemsbalgoy.nl

Beter inkuilen met Willems Balgoy
Voor al uw inkuilbenodigdheden kunt u terecht bij
Willems Balgoy. Denk daarbij aan
Kantfolie, Onderlegfolie,
Landbouwfolie, Kuilbeschermkleden, Zandslurven,
Wikkelfolie, Perstouw Balennet, Bindwrap,
Jumborollen, Kuilververbeteraars en Broeiremmers.
Zie de informatiekaart voor de mogelijke
afmetingen van de diverse producten of bekijk onze
website: www.willemsbalgoy.nl/producten/inkuilen.

Advies: Gebruik Bonsilage
Het advies van Willems Balgoy: gebruik Bonsilage bij het inkuilen. Dit middel remt de broei en
verbetert de kwaliteit van uw ingekuilde mais. U hoeft maar één product toe te
voegen en maakt maar één keer kosten, dit verdient u zo'n zes keer terug.
Bonsilage remt de broei; de azijnzuurvormende bacteriën in het product maken azijnzuur
snel aan, waardoor schimmels en gisten worden gedood. De kwaliteit van het mais neemt
toe, waardoor de koe de energie uit het mais beter kan omzetten in melk en eiwit. Daar is
het immers ook voor bedoeld!
Verder bevat dit product melkzuurvormende bacteriën, die zorgen voor een betere smaak
en reuk. Ook dit geeft een betere opname van het kuilvoer. Zo krijg je het meeste rendement
uit het beste kuilvoer.
Kortom: houdt alles 'pico bello' en voeg Bonsilage toe!
Voor Bonsilage Plus Gras, Bonsilage Mais en Bonsilage CCM kunt u terecht
bij Willems Balgoy. Mail ons (info@willemsbalgoy.nl) of bel (024) 641 2632.

Vanggewassen
Op zand- en lössgronden hebben maïstelers de verplichting om na de oogst van maïs een
vanggewas in te zaaien. Zaai het vanggewas direct na de oogst om uitspoeling van stikstof na
de teelt te beperken. U mag het vanggewas niet vernietigen voor 1 februari 2015. Een
geslaagd vanggewas kan de bodemgezondheid, structuur en mineralenhuishouding in de
grond verbeteren.
De volgende vanggewassen zijn toegestaan:
•
Gras
•
Wintergranen
•
Bladrammenas
•
Bladkool
De mate van ontwikkeling en organische stofproductie is afhankelijk van de
weersomstandigheden in het najaar. Een goed vanggewas kan zorgen voor een flinke toevoer
van organische stof. Het vanggewas kan dit enkel produceren indien u voldoende zaaizaad
gebruikt en een goede grondbewerking toepast.

Groenbemester

Zaaiperiode

Zaaihoeveelheid
per ha

Levering o.s.
kg/ha

Bladrammenas

Tot begin oktober

20 kg

850 kg

Intermezzo
(Italiaans raaigras)

Tot eind oktober

25-40 kg

1080 kg

Groefix (gerst)

Tot eind november

70-100 kg

850 kg

Rogge

Tot eind november

70-100 kg

850 kg

Andere toegestane mogelijkheden zijn:
• de inzaai van wintertarwe of –gerst om deze komend jaar te oogsten;
• het inzaaien van tijdelijk of blijvend grasland.

Gewasbeschermingsmonitor
Het gewasbeschermingsplan is dit jaar vervangen door de gewasbeschermingsmonitor. Het is de
bedoeling dat gedurende het seizoen de getroffen maatregelen bijgehouden worden om deze aan het
einde van de teelt te evalueren. Het gaat hierbij onder meer om de teeltfrequentie, de voorvrucht,
rassenkeuze, uitgangsmateriaal en de monitoring van schadelijke organismen in het gewas. Daarnaast
moet bijgehouden worden welke gewasbeschermingsmiddelen gebruikt zijn. Hierbij moet
resistentiemanagement worden toegepast en moeten emissiebeperkende maatregelen in acht
genomen worden.
Op basis van de verzamelde informatie kan de teler zijn beslissingen over de maatregelen in het
komende seizoen beter onderbouwen. De monitor is vormvrij en moet 2 maanden na afloop van de
teelt afgerond zijn.
Wij kunnen u van dienst zijn bij het maken van de gewasbeschermingsmonitor. Mail Willems Balgoy
(info@willemsbalgoy.nl) of bel (024) 6412632.
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