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Nieuwsbrief  December 2015 
Pro-mest totaal. 

Een kant- en -klaar product ter verbetering van alle drijfmestsoorten.  

Pro-mest Totaal kan de omstandigheden  in de drijfmest zodanig beïnvloeden dat er een anaërobe fermentatie ontstaat. 

Deze fermentatie betekent een betere kwaliteit  mest voor de bodem en gewas. 

De voordelen van Pro-mest totaal zijn :                                                                               

- minder stank                                                                                                                               

- minder koekvorming 

- minder vliegen 

-  12 % meer stikstof voor de plant    

- Gemakkelijk te mixen. 

Bij het opstarten van de drijfmestbehandeling : 

Per 100m³ aanwezige mest 2 liter Promest Totaal 

opgelost in minimaal 10 liter water verdelen over de 

kelder of opslag. Ent na 1 week de kelder of opslag met 

20 liter microferm 

STRONT IS GEEN HEERLIJKHEID MAAR DOET 

WONDEREN  WAAR HET LEIDT! 

Vloeistof op basis van effectieve micro  organismen ter 

voorkoming van broei in het rantsoen. 

*kant en klaar product 

*verbeterd smakelijkheid van het rantsoen 

*onderdrukt wilde gist vorming. 

*uitermate geschikt voor voer mengwagens 

 

                   Probeer het DenkaVital concept. 

Vitalcure: boordevol vitamines, mineralen en                                   

sporenelementen. Goede remedie bij verteringsproblemen. 

Hydrofort:  bij te weinig vocht bij jonge dieren. Ideaal om 

tussen de 2  voedingsbeurten door te geven. 

Vitalpect: Voor een snel herstel van de  aangetaste darm.     

Kan ook in de melk verstrekt  worden zodat de energie          

voorziening op peil blijft.  

           

                

Gewasbeschermings en/of  knaagdierbeheersings cursus.  

Mulder Agro organiseert deze winter weer de gewasbeschermingscursus. 

Ook zal er een cursus KBA (knaagdierbeheersing agrarisch bedrijf)       

georganiseerd worden.  

Heeft u belangstelling voor één van deze  cursussen?                                               

Bel dan 0511– 441298 of mail naar 

info@mulderagro.nl  Data volgen nog. 

Bij aankoop van een grootverpakking ratten bestrijding ( 3 Kg of meer)        

1 voerdoos  gratis! 

Voorkoop plastic. 

U kunt nu uw plastic van 2016 in de voorkoop bestellen.                 

Het assortiment bestaat uit verschillende lengtes breedtes en 

diktes. Tevens  wand- en onderfolie en zandslurven bij ons        

verkrijgbaar. 

Bel Theo Mulder : 06 -53195568 

Minne Hiemstra : 06 -10265810 

Mulder Agro:  0511 - 441298 

Deze middelen zijn licentie plichtig. 



 Lekkere warme schipperstruien.  

Verkrijgbaar in de kleuren zwart en marine en 

in de maten M, L , XL 

100% Acryl  € 21,75 

50% Acryl 50% wol € 34,95 

Ook verkrijgbaar in de winkel : 

overalls , werklaarzen ,                   

en werkschoenen. 
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Nieuwe collega op het kantoor! 

 

Stevige kunststof          

graanschep 

€ 16,95 

Thermo werklaarzen 

Kalveren en koud weer. 
Lagere temperaturen en/of veel vocht maken een kalf kwetsbaarder. De ideale tempratuur voor jongere kalveren ligt       

tussen de 15 en de 22 graden terwijl in de wintermaanden de tempratuur aan de grond slechts 5 graden is of zelfs minder. 

Een goede start is noodzakelijk voor goede resultaten. 

De lagere temperaturen vragen meer energie van het kalf om zijn lichaam op temperatuur 

te houden. Een kalf kan dit niet corrigeren met een hogere krachtvoer opname.                  

De ontwikkeling van de pens moet de eerste weken nog opstarten. Het is daarom aan te 

bevelen de kalveren een hogere concentratie kunstmelk te verstrekken.  

Afhankelijk van de temperatuur en waar de kalveren gehuisvest worden kunt u de          

concentratie verhogen met 10% a 20%. 

TIP: Bij aankoop van 10 zakken kalvermelk 1 kalver bodywarmer gratis! 

€ 107,75 

Aanbieding Pyrogenium!! 
6 flesjes halen = 5 betalen!! 

50 Mammicurine injectoren              

ter bestrijding van uierontsteking zonder 

wachttijd. 

Huismerk honden- en kattenvoer 

Nu met 10% korting!! 

20 kg Geperst hond 

10 kg Krokant hond10 

10 kg 3-Mix kattenbrok 

 

Semper Guard Xpert, Nitril                 

poedervrij.  Sterke waterdichte                 

beschermende handschoenen, zeer         

geschikt als melkershandschoen.  

€ 115,00 

€ 16,95 
Van € 99,95 

Voor € 89,95 


