
 

NIEUWSFLITS DE COVIK 
 

  

BEMESTEN 
Het bemesten heeft in maart ongeveer 3 weken stil 

gelegen door de vele neerslag. In combinatie met een 

hoge waterstand op de IJssel resulteerde dit in kletsnatte 

percelen. Nu zijn we weer volop aan de slag. In eerste 

instantie proberen wij zoveel mogelijk grasland te 

bemesten, maar zijn intussen ook al bezig op bouwland. 

Met name daar waar gras, granen en suikerbieten gezaaid 

moeten worden. Maar ook aardappelland en maïs 

percelen komen al aan de beurt.  We zijn erg dankbaar 

voor uw flexibele houding en begrip voor de 

omstandigheden waarin Erwin Boerkamp de planning 

moet maken en onze medewerkers die onder de huidige 

omstandigheden de dienstverlening zo goed mogelijk 

laten   verlopen.  

Wilt u mest aan- of aanvoeren? Neem dan contact op 

met Richard Hebben (06-51794521) om de 

mogelijkheden te bespreken  

We hebben twee trekker tanks en een vrachtauto tot 

onze beschikking, we kunnen 100 ton mest tegelijk op de 

as zetten. Al onze voertuigen zijn uitgerust met weeg- en 

bemonstering apparatuur. Interesse, informeer naar de 

mogelijkheden.  

NIEUWE MAAIER: DE CLAAS DISCO 

9200 C AUTOSWATHER! 
Om vorm te geven aan de nieuwste inzichten van 

ruwvoerwinning, hebben we een van onze triplemaaiers 

ingeruild voor een nieuwe triple bandmaaier. Deze 

nieuwe combinatie levert exact hetzelfde werk als de 

huidige, echter de nieuwe machine is uitgerust met 

afvoerbanden aan de achtermaaiers. Daarmee, kan op  

 

verzoek van de klant, het gemaaide gras in dezelfde 

werkgang op één wiers gelegd worden. 

Uw  voordelen: 

• Er hoeft niet meer geharkt te worden na het 

maaien. 

• Oogsten van groenbemesters met zo weinig 

mogelijk grond in de wiers. 

• Oogsten van herfstsnedes met zo weinig mogelijk 

grond in de wiers. 

• Het voorkomen van te droog product bij sterk 

drogend weer 

 

VLINDERBLOEMIGEN EN PH. 
We zien in toenemende mate meer aandacht voor klavers 

in grasland. Een belangrijke succes factor voor een goed 

klaver bestand is de pH. Deze dient rond de 6 te zijn. Het 

advies is dan ook om bij inzaai, of herinzaai, altijd te 

bekalken, bij voorkeur na de grondbewerking, voor het 

zaaien. 

  



 

GMP+ 
Ingegeven door twee droge jaren op rij, zien we op ons 

bedrijf een toenemende activiteit in handel, bemiddeling 

en transport van ruwvoer. Om dit goed te borgen voor 

ons en onze klanten zijn wij per 20 maart 2020 GMP+  

gecertificeerd: 

 

✓ Handel in voedermiddelen 

✓ Wegtransport van diervoeders 

De betreffende documenten kunt u downloaden van onze 

vernieuwde website: www.decovik.nl 

Bij aanbod of vraag naar ruwvoer en de transport 

mogelijkheden hiervoor, kunt u contact opnemen met 

Renée Menkveld (06-30001059) 

GRASLANDVERZORGING 
De gemiddelde temperaturen gaan omhoog en het gras 

komt aan de groei. Maar het onkruid ook. Als het onkruid 

ruim de kans krijgt om te ontwikkelen gaat dit ten koste 

van de kwaliteit en opbrengst. In veel gevallen volgt na  

onkruidbestrijding, doorzaaien van grasland om de kale 

plekken op te vullen.  

Heeft u vragen omtrent het onkruid spuiten en 

doorzaaien, neem dan contact op met Renée Menkveld 

06-30001059.  

Heeft u spuit- en doorzaai werkzaamheden, deze kunt u  

opgeven bij Erwin Boerkamp 0575-451502, keuzetoets 1. 

 

PLOEGEN 

 

We zijn volop aan het ploegen! Wat hierbij opvalt is dat 

op de maïspercelen waarbij onderzaai is gepleegd, een 

veel beter ontwikkeld wortelgestel onder het gras zit dan 

op de percelen die na de oogst zijn ingezaaid met een 

vanggewas. Dit is positief voor bodem en gewas. Een 

mooi resultaat! 

TOT SLOT 
Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsflits vragen en/of 

opmerkingen, neem dan contact met ons op. Wij wensen 

u veel gezondheid toe en zorg voor elkaar. 

 

Met vriendelijke groet, 

Team De Covik 

 

“Samen dr an” 


