Nieuwsbrief Augustus/September 2015
2015 Het jaar van de bodem…. Zoals jullie weten liet Mulder Agro dit niet onopgemerkt voorbij gaan! Op 12 en 13 juni hadden wij
“De Bodem Beleefdagen”. Er werden workshops en lezingen gehouden die prima waren bezocht. Op vrijdag 12 juni was er de
’Boerensmaak avond’ die werd geopend door burgemeester Bearn Bilker, waarop de lezingen van landbouwlector Wiepk Voskamp Harkema en Martien Lankester (boer en arts) volgden. Meer dan 1000 mensen mochten wij welkom heten waarvan boeren uit Duitsland
en België .Deze dagen kunnen dan ook een succes worden genoemd.

Prijswinnaars stickeractie boerensmaakavond.
1 ton Lacto Stimulans - Mts. Mulder, Houwerzijl.
De bodemcursus -

G. Luimstra, Kollumerpomp.

Een koperen schoffel - Mts. Fennema, Foarwei, Aldwald.

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 voor uw
gewas.
Interesse of bestellen? Theo Mulder 06 - 53195569 of
Minne Hiemstra 06 - 10265810 bellen!

Scherp geprijsd!
Beschermkleden
nu € 1,05 per m²

Wij feliciteren Sytze en Annemiek Pompstra met het
winnen van de ballonvaart van Triferto!
Een mooie kans om onze ‘bodem’ vanaf de
bovenkant te bekijken!
Veel plezier!

Nu in de voorkoop!!

Oostenrijkse bietenpulp pellets 6 mm
Pulpbrok is een enkelvoudig voedermiddel en kan worden
gebruikt als smakelijke aanvulling op de volledige voeding
van onder meer schapen en runderen. Pulpbrok is rijk aan
ruwe celstof en koolhydraten en het geeft de dieren een verzadigd gevoel. Bij schaarste aan inlandse bietenpulp kiezen
wij een alternatieve pulp die net als de Nederlandse pulp
goed oplost en ook een laag ruw as gehalte heeft .

Verkrijgbaar in de lengte maten 10 en 15 m. , en
breedte maten 8, 10, 12m..
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Nieuw in het assortiment

The black power fly killer
Met een bereik van 120m² en lampen van 15 watt.

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.
Werkzame stof: Deltamethrin
Aantal koeien met 1000ML : 100

€ 87,50

Verkoopprijs incl. btw : €

65,50

prijs per dier: €0,65
Spotinor heeft een olieachtige formule, 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!!

Scherp afgeprijsd!

Drench Gun 300 ML
van €43,95
nu voor

€ 87,50

€69,50

Super Agro 16

Super Agro 12

€ 29,95
Wij willen Bakker Bio uit Munnekezijl
feliciteren met het behalen van de Ekoland
innovatieprijs!

Voor het oogsten is het goed de risico’s bij het oogsten en inkuilen in beeld te brengen.
Een probleem is broei en schimmelvorming bij het uitkuilen. Naast gangbare
maatregelen zoals tijdstip van oogst, goed aanrijden, schone banden op de bult etc. is
het gebruik van een conserveringsmiddel als EM - SILAGE een extra garantie voor het
slagen van de kuil en beduidend minder verlies bij
het uitkuilen.

Interesse Bokashi-bult groeit!
Steeds meer boeren rijden Bokashi over het land uit. Dat geeft Joost Mulder van meststoffenhandel Agriton aan. Ook waterschappen
hebben interesse.
Sinds vijf jaar werkt de Nederlandse landbouw met Bokashi, Japans voor gefermenteerd organisch materiaal. Door organisch materiaal,
zoals slootafval, te mengen met stro, drijfmest, bacteriën, zeeschelpenkalk en kleimineralen, ontstaat een bult die wordt afgedekt met
plastic.
Na een paar maanden kunnen de boeren het materiaal als een soort vaste mest uitrijden over het
land.
In tegenstelling tot compost blijft in Bokashi de energie en voeding behouden, geeft Mulder aan.
Skriezekrite Idzegea
Vijf leden van de Skriezekrite Idzegea experimenteren met het uitrijden van Bokashi.
De broers Jelle en Rinke Reijenga leggen bij de melkveehouders een Bokashi bult aan.
Ook in Holwerd ligt een Bokashi bult bij Kees van der Bos.

'Na het uitrijden van het materiaal neemt het bodemleven toe. Dat is gunstig voor de weidevogels. Wij willen andere
boeren in dit weidevogelgebied wakker schudden', zegt Jelle Reijenga, die vorig jaar op eigen bedrijf ook al proeven
deed met Bokashi .
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