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Doorvoercontract aardappelvezels 

De vezel campagne van 2015-2016 is achter de rug, klaar om ons 

klaar te maken voor het jaar 2016-2017! 

U hebt de mogelijkheid om bij ons aardappelvezels in te kopen 

doormiddel van een doorvoerovereenkomst (DVO). Hierbij     

ontvangt u gedurende de campagne van ongeveer 7 maanden 

met regelmaat een bestelde hoeveelheid. 

Ook is het mogelijk om eenmalig via een 

kwantumcontract een grotere partij te 

ontvangen. Neem contact met ons op , 

voor de best passende optie. 

Nu bij aankoop van 2x 20 liter EM-Silage een            

infrarood thermometer gratis! 

Een kuilverbeteraar om meer melk uit ruwvoer te halen. Om de 

kwaliteit van uw kuil te garanderen is ‘meten nog altijd weten’. 

Daarom ontvangt u van ons bij aanschaf van 2 pakken EM Silage 

(goed voor 500 ton Silage) een gratis thermometer-set. 

Kali bemesting in mais nu ook vloeibaar… 

Men geeft bij maisteelt vaak de kali aan de basis, maar 

met bladkali TS is het mogelijk de kali via het blad te 

geven. Kali is nodig zodra het transport in de plant    

opgang komt, dit is later in het seizoen terwijl de kali 

normaal gesproken al vanaf het begin bij de plant ligt. 

Als de kali in de grond opgeslagen en beschikbaar is, is 

het geen probleem. Maar bij gronden 

met lage kali-getallen en niet mobiel 

dan is bladkali TS zeer  interessant. 

Dosering in mais 5 liter/ HA 

Nieuwsbrief Juli 2016 

Let op…. 

In september 2016 staat de opfok van de jongste kalveren 

weer centraal. Voor de mensen die graag wat meer willen 

weten over de in’s en out’s van kalver opfok kunnen zich bij 

ons opgeven voor “de dag van het kalf”.                               

Heeft u interesse? Geef u dan op via info@mulderagro.nl of 

bel naar kantoor 0511-44 12 98 

data volgen nog. 

Nieuw in het assortiment 

Voor de behandeling en preventie van infecties door luizen en 

vliegen op runderen zoals: teken, luizen, luisvliegen en              

vastgestelde myiasis (maden) bij schapen, en bij luizen en teken 

op lammeren.  

Werkzamestof: deltamethrin  

Aantal koeien met 2500ml : 250 

prijs incl. btw : € 134,00  

prijs per dier: €0,54 

Spotinor heeft een olieachtige formulatie, dit betekent dat het 

beter  geabsorbeerd word dan Buttox. Daarom moet Spotinor 

gezien worden als een echt pluspunt, doordat er minder           

chemische middelen gebruikt  worden op het dier.  

Tot 8 weken werkzaam tegen vliegen!! 

The black  power fly killer 

Met een bereik van 120m² en lampen van 15 watt. 

 

€ 87,50 



De Mulder Agro veevoer bestel app! 

Ook bij ons gaan de ontwikkelingen door, binnenkort kunt u 

gebruik maken van een app op uw smartphone om op die 

manier uw krachtvoer te bestellen. Hierdoor krijgt u inzicht 

over uw bestelhistorie en kunt u meerdere leverdatums       

kiezen .  
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Ook voor de volgende snedes hebben wij            

voldoende op voorraad: 

- Plastic 

- Onderfolie 

- Wandfolie 

- Beschermkleden 

- Zandslurfen 

- Treviraband  

Bekalken, wellicht Steggcal interessant voor u? 

Het is een kalk meststof bestaande uit organisch grit van eierschalen, ideaal om uw grond mee te bekalken en te bemesten!  

Aangezien eierschalen hoofdzakelijk calciumcarbonaat (kalk) bevatten is er bij bekalking/bemesting een duidelijk PH effect              

waarneembaar. Door de relatief grove fijnheidgraad ten opzichte van standaard carbonaatkalk meststof, is het effect echter over een 

langere tijd.  Bij gebruik van eenzelfde dosis zuurbindende waarde/ha bereikt de standaard carbonaatkalk de maximale PH na 2      

maanden, terwijl voor de gemalen eischalen een maximale waarde na 9-10 maanden bereikt wordt. Het grootste gedeelte van de PH 

verhogende werking vindt wel plaats binnen de eerste 5-6 maanden.                                                                                                                                    

Bij aankoop van steggcal kunt u gebruik maken van onze strooiers die wij in de verhuur hebben.                                                               

Heeft u interesse in dit product of wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op 0511 44 12 98 of mail naar                                  

info@mulderagro.nl 

 Steggcal 

Nu met € 3 zomerkorting!!  

53% Zuurbindende waarde en bevat 9 kg stikstof per ton! 

Calcium is belangrijk voor: 

- verbetering van de bodemvruchtbaarheid 

- structuur verbetering van de bodem 

- verhoging van de mobiliteit en beschikbaarheid van nutriënten 

Prominend? Kant en klare kalvermelk.  

Prominend is een vloeibare kalvermelk die een bijdrage levert aan        

gezonde kalveren met een hoge jeugdgroei. Het Prominend-

concept staat voor onbeperkte voedering in de eerste acht weken 

wat resulteert in een hoge groei van de kalveren en een hogere 

melkproductie van ruim 1700 kilo melk over de eerste twee           

lactaties. Betere resultaten met minder werk!  

Prominend is op basis van zuivel, die onbeperkt en koud gevoerd 

kan worden. Het vloeibare karakter vergemakkelijkt het aanmaken 

en verstrekken van Prominend omdat er enkel koud water           

toegevoegd wordt.  

Nieuwe loods. 

Wij zijn blij met de heropbouw van onze loods. Gelukkig 

weer net op tijd voor de nieuwe stro oogst. 

 

 

 

 

Ook is de nieuwe zakgoedwagen in gebruik genomen,     

wellicht is hij al bij u geweest.  


