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Voor melkveehouders en loonwerkers
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Beste melkveehouders en loonwerkers,

Optimaliseer uw ruwvoerteelt
U bent van harte welkom op de Innovatiedag Mechanisatie en Ruwvoerteelt. 
Het optimaliseren van de ruwvoerteelt wordt steeds belangrijker voor een goede 
bedrijfsvoering. Nieuwe technologieën kunnen u hierbij helpen.

Landbouwmechanisatie
Slecoma presenteert in samenwerking met New Holland en Zonna de nieuwste 
ontwikkelingen op het gebied van landbouwmechanisatie. 
Tijdens de Innovatiedag ziet u diverse demonstraties met onder andere de nieuwste 
New Holland hakselaar met NIRS opbrengst- en kwaliteitsmeting, een vierkante 
balenpers en de New Holland tractoren. Tevens kunt u de nieuwste Strautmann 
opraap- en silagewagens, SIP maaiers, schudders en zwadharken aan het werk 
zien. Bij het maisveld zijn een Maestro RC precisiezaaimachine van Horsch en een 
Horsch Leeb LT getrokken spuit aanwezig. Tijdens een demonstratie met een drone 
ziet u de mogelijkheden van zeer gerichte bemesting en gewasbescherming.

Gras- en maisdemo
De innovaties op het gebied van gras en mais worden gepresenteerd op de 
demovelden. Grasspecialisten van Barenbrug geven persoonlijk advies over het 
optimaliseren van uw ruwvoerteelt en over teelten zoals gras-klaver en NutriFibre 
(rietzwenk). KWS zal u bijpraten op gebied van de actualiteiten en optimalisatie 
van de maisteelt, met daarbij de nieuwste maisrassen. Dit alles in samenwerking 
met Handelsonderneming Vlamings die ook de onkruidbestrijding in de diverse 
grasmengsels zal toelichten.

U bent van harte welkom. Een hapje en een drankje in Herberg De Brabantse Kluis, 
Kloosterdreef 8, 5735 SJ Aarle-Rixtel.

Tot 29 juni!

Slecoma, Zonna Boekel, New Holland, Barenbrug, KWS, 
Handelsonderneming Vlamings en de Brabantse Kluis
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Lokatie Innovatiedag
Herberg De Brabantse Kluis, 
Kloosterdreef 8, 5735 SJ Aarle-Rixtel

Demonstraties 
11:00, 13:00,16:00 en 19:00 uur.

Mechanisatie grasteelt
• Maaien
• Schudden
• Harken
• Opruimen (opraapwagen, hakselen of pers) 

Drone / GPS vliegtuig en GPS wagen met apparatuur

Hakselaar met NIRS voor voederwaarde en droge stof bepaling op het perceel

Grasdemo van Barenbrug
• NutriFibre, voor de productie van het beste kuilgras
• Hoger eiwitgehalte en gewasopbrengst met gras klaver
• Bloeisynchronisatie
• Bodemverbetering met groenbemesters

Maisdemo van KWS
• Nieuwste maisrassen
• Actualiteiten maisteelt
• Optimalisatie van de maïsteelt
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